
          

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 2021. 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), члана 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 2021. годину област – одрживи развој локалне заједнице, бр. 01 бр. 06-

37/2021-1, од. 12.04.2021. и 15.04.2021. године и Извештаја о стручној оцени пријава - 

пројекта удружења, бр. 400-30/2021-1, бр. 400-30/2021-2 и број 400-30-2021-3 од 

23.04.2021. године, а на основу Записника комисија по областима 1, 2 и 3. 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 2021. годину, на седници 08. 04. 2021 годиен утврдила је листу поднетих пријава: 

Ред. 

бр. 

Назив удружења,                              заводни број,                   Датум  

1 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-30-1/2021 ;30.03.2021. 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-30-2/2021 ;30.03.2021. 

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-30-3/2021; 30.03.2021. 

4 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-30-4/2021; 31.03.2021. 

5 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-30-5/2021 ; 31.03.2021. 

6 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-30-6/2021 ; 31.03.2021. 

7 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-30-7/2021 ;31.03.2021. 

8 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-30-8/2021; 01.04.2021. 

9 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-30-9/2021 ;01.04.2021. 

10 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-30-10/2021 ;02.04.2021. 

11 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-30-11/2021 ;02.04.2021. 

12 Удружење BMW Мото клуб, 400-30-12/2021 ;02.04.2021. 

13 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-30-13/2021 ; 02.04.2021. 

14 Удружење Општинска организација потрошача, 400-30-14/2021 ;02.04.2021. 

15 Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 400-30-15/2021 ; 02.04.2021. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-30-40 
Датум: 12.05.2021. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



16 Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-30-16/2021 ; 02.04.2021. 

17 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-30-17/2021; 02.04.2021. 

18 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-30-18/2021 ; 02.04.2021. 

19 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-30-19/2021 ; 02.04.2021. 

20 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-30-20/2021 ;02.04.2021. 

21 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-30-21/2021 ;02.04.2021. 

22 Удружење „Лоза“, 400-30-22/2021;02.04.2021. 

23 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 400-30-23/2021; 02.04.2021. 

24 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-30-24/2021 ;05.04.2021. 

25 Савез слепих Лесковац, Масариков трг 31, 400-30-25/2021;05.04.2021. 

26 Удружење пчелара Власотинце, 400-30-26/2021;05.04.2021. 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-30-27/2021;05.04.2021. 

28 УдружењеARTIZAN, 400-30-28/2021;05.04.2021. 

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

05.04.2021. 

30 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-30-30/2021; 05.04.2021. 

31 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-30-31/2021;  05.04.2021. 

32 Удружење Безбедно дете , 400-30-32/2021; 05.04.2021. 

33 Удружење грађана „Наша Власина “ , 400-30-33/2021;  05.04.2021. 

34 Удружење Ромско око , 400-30-34/2021; 05.04.2021. 

35 Удружење АРТ Српко-Руско , 400-30-35/2021;05.04.2021. 

36 Удружење жена Ладовица, 400-30-36/2021; 05.04.2021. 

37 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-30-37/2021; 05.04.2021. 

38 Удружење Принцип Власотинце, officeler@vlasotince.org.rs, 05.04.2021 ; 21:29 

39 Удружење Пољопривредници југа Србије, officeler@vlasotince.org.rs, 05.04.2021 ; 08:00 

40 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца „Инфодеск“, 400-30-38; 

05.04.2021. 

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

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, датум 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-30-2/2021 ; 30.03.2021. 

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-30-3/2021; 30.03.2021. 

4 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-30-4/2021; 31.03.2021. 

6 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-30-6/2021 ; 31.03.2021. 

7 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-30-7/2021 ; 31.03.2021. 

9 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-30-9/2021 ;01.04.2021. 
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10 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-30-10/2021 ;02.04.2021. 

11 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-30-11/2021 ;02.04.2021. 

12 Удружење BMW Мото клуб, 400-30-12/2021 ;02.04.2021. 

14 Удружење Општинска организација потрошача, 400-30-14/2021 ;02.04.2021 

15 Друштво одгајивача расних голубова „Света Димитријевић - Уча“, 400-30-15/2021 ; 02.04.2021. 

23 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 400-30-23/2021; 02.04.2021. 

24 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-30-24/2021 ;05.04.2021. 

26 Удружење пчелара Власотинце, 400-30-26/2021;05.04.2021. 

13 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-30-13/2021 ; 02.04.2021. 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-30-27/2021;05.04.2021. 

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

05.04.2021. 

32 Удружење Безбедно дете , 400-30-32/2021; 05.04.2021. 

33 Удружење грађана „Наша Власина “ , 400-30-33/2021;  05.04.2021. 

34 Удружење Ромско око , 400-30-34/2021; 05.04.2021. 

35 Удружење АРТ Српко-Руско , 400-30-35/2021; 05.04.2021. 

38 Удружење Принцип Власотинце, officeler@vlasotince.org.rs, 05.04.2021 ; 21:29 

39 Удружење Пољопривредници југа Србије, officeler@vlasotince.org.rs, 05.04.2021 ; 08:00 

40 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца „Инфодеск“, 400-30-38; 

05.04.2021. 

 

Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. 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. 

Назив удружења,                        заводни број 

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

5 Удружење Омладински центар „FENIKS“ , 400-30-5/2021 

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

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

17 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-30-17/2021 

18 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-30-18/2021 

19 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-30-19/2021 

20 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-30-20/2021 

21 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-30-21/2021 

22 Удружење „Лоза“, 400-30-22/2021 

28   Удружење ARTIZAN , 400-30-28/2021 

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

36 Удружење жена Ладовица, 400-30-36/2021 

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

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

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

   

На седницaма од 12.04.2021 и 15.04.2021. године Комисија је утврдила исправност поднетих 
пријава,  и то: 

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 бројдатум Испуњаве услове 

ДА/НЕ 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља, 400-30-2/2021 ; 30.03.2021. ДА  

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-30-3/2021; 30.03.2021. ДА 

4 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-30-4/2021; 31.03.2021. ДА 

6 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-30-6/2021 ; 31.03.2021. ДА 

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

7/2021; 31.03.2021. 

ДА 

9 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-30-9/2021 ;01.04.2021. ДА 

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

02.04.2021. 

ДА 

11 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-30-11/2021 ;02.04.2021. ДА 

12 Удружење BMW Мото клуб, 400-30-12/2021 ;02.04.2021. ДА 

14 Удружење Општинска организација потрошача, 400-30-14/2021 ;02.04.2021 ДА 

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

23/2021; 02.04.2021. 

ДА 

24 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-30-24/2021 ;05.04.2021. ДА 

26 Удружење пчелара Власотинце, 400-30-26/2021;05.04.2021. ДА 

13 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-30-13/2021 ; 02.04.2021. ДА 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-30-27/2021;05.04.2021. ДА 

29 Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-

30-29/2021; 05.04.2021. 

ДА 

32 Удружење Безбедно дете , 400-30-32/2021; 05.04.2021. ДА 

34 Удружење Ромско око , 400-30-34/2021; 05.04.2021. ДА 

35 Удружење АРТ Српко-Руско , 400-30-35/2021; 05.04.2021. ДА 



38 Удружење Принцип Власотинце, officeler@vlasotince.org.rs, 05.04.2021 ; 21:29 ДА 

39 Удружење Пољопривредници југа Србије, officeler@vlasotince.org.rs, 

05.04.2021 ; 08:00 

ДА 

40 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца 

„Инфодеск“, 400-30-38; 05.04.2021. 

ДА 

 

Одбачене пријаве 

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, 

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. 

Назив удружења,                        заводни број Испуњеност 
услова ДА/НЕ 

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

2 Удружење Омладински центар „FENIKS“400-30-5/2021 ДА 

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

4 Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-30-

16/2021 

ДА 

5 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-30-

17/2021 

ДА 

6 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-30-18/2021 ДА 

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

19/2021 

ДА 

8 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-30-20/2021 ДА 

9 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-30-21/2021 ДА 

10 Удружење „Лоза“, 400-30-22/2021 ДА 

11   Удружење ARTIZAN , 400-30-28/2021 ДА 

Одбачене пријаве 

Ред. бр. Назив удружења  Разлог одбацивања 
31. и 37.      Удружење 

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

 

36. Удружење 
жена 
Ладовица, 

Образложење: Удружење жена Ладовица је које је  доставило пројекат 

„Фестивал весела Ладовица“ не испуњава услове конкурса,  јер право 

mailto:officeler@vlasotince.org.rs
mailto:officeler@vlasotince.org.rs


400-30-
36/2021 

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 Испуњеност 
услова ДА/НЕ 

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

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

 

Вредновање пројеката: 

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 

Предложени 
износ (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 

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 

 

Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. 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. 

Назив удружења,                        заводни број Тражени 
износ 
(РСД) 

Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

1 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-30-1/2021 270.000 89,2 270.000 

2 Удружење Омладински центар „FENIKS“ 400-30-

5/2021 

300.000 60,0 50.000 

3 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-30-

8/2021 

150.000 85,8 150.000 

4 Удружење Општинска организација резервних 

војних старешина, 400-30-16/2021 

50.000 68,4 50.000 

5 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. 

године Власотинце, 400-30-17/2021 

225.000 68,2 225.000 

6 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 

400-30-18/2021 

160.000 70 160.000 

7 Удружење бораца рата од 1990. године Општине 

Власотинце, 400-30-19/2021 

50.000 87 50.000 

8 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 

400-30-20/2021 

299.175 70 165.000 

9 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-

30-21/2021 

150.000 61,2 100.000 

10 Удружење „Лоза“, 400-30-22/2021 210.500 70,6 150.000 

11   Удружење ARTIZAN , 400-30-28/2021 243.000 87,6 130.000 

 

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 Тражени 
износ 
(РСД) 

Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

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

156.572,00 63.33 70.000,00 

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

300.000,00 68.33 230.000,00 



 

Комисија, након извршеног бодовања, предлаже пројекте/програме за финансирање из буџета 
општине Власотинце за 2021. годину, и то: 

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 / Пројекат                  Број 
бодова 

Одобрени 
износ (РСД) 

1 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“ 94,80 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Програм унапређења стања популације гајених ловостајем 
заштићених врста крупне дивљачи и њихових станишта са аспекта прихране,заштите и 
изградње ловнотехничких објекта у Ловишту „Лужница“ за ловну 2021/2022 годину.“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен . 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. Како је конкурсни 
буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности 
са додељеним средствима. 
 
2 Удружење „Безбедно дете“  90.40 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Дигитална безбедност деце“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен, разрађен и детаљан . Циљ пројекта је подизање свести 
деце, родитеља и стручњака о потенцијалним опасностима а све у циљу остварења безбедније употребе 
интернета, спречавање злоупотребе деце у раду, на превенцији сајбер насиља са циљним групама. Због 
буџетског ограничења конкурса, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима.   
 
3 Удружење „Општинска организација потрошача“ 85.00 270.000,00 

Назив програма/пројекта: „ Заштита права потрошача општине Власотинце, програм рада 
Оопштинске организације потрошача Власотинце за 2021 годину“ 
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. . Како је конкурсни буџет ограничен, 
тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним 
средствима. 
 
4 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“ 67.80 80.000,00 

Назив програма/пројекта: „Голубарство – Љубав,страст и чежња“ 
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“ 67.00 80.000,00 

Назив програма/пројекта: „Подршка у учењу деци из социјално угрожених и маргинализованих 
група у Власотинцу“ 
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“ 72.40 80.000,00 

Назив програма/пројекта: „Дани гљива Власотинце 2021“ 
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“ 80.80 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „За нас младе“ 
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. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
 
8 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“ 66.40 80.000,00 

Назив програма/пројекта:“Голубарски мерак 2021“ 
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 66.80 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „МТБ  Маратон Власотинце 2021“ 
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. Тражени  износ средстава је коригован. 
 
10 Удружење „Друштво за едукацију Рома Власотинце“ 66.40 80.000,00 

Назив програма/пројекта: „Заједно до смањења Дискриминације“ 
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“ 70.80 150.000,00 

Назив програма/пројекта: „БМВ Мото клуб 2021“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је популарисање мотора БМВ, окупљање 
љубитеља, власника и поштоваоца мотора марке БМВ, организовање путовања чланова клуба, као и 
едукација младих у поштовању саобраћајне културе. 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“ 60.00 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „Дуг и висок лет“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је промоција српског високолетача, као и 
очување традиције. Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних активности и 
очекиваних резултата. Тражени  износ средстава је коригован. 
 
13 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља 74.20 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Власотинце без насиља и трговине људима“ 
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.  
 
14 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“ 65.20 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „Еко Власина 2021“ 
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. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
 
15 АРТ  Удружење Српско-Руско 60.00 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „Душа једног народа“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је повезивање  два народа, српског и 
руског , кроз различите врсте активности. Самим манифестацијама упознаје младе са руским језиком, 
културом и обичајима. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је 
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
 
16 Удружење „Југ  филм“ 69.20 150.000,00 

Назив програма/пројекта: „Балканска Тоскана“ 
Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан.Циљ  пројекта је промоција винарства и виноградарства 
општине Власотинце кроз документарни филм „Балканска Тоскана“ . Како је конкурсни буџет 
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са 
додељеним средствима. 
17 Удружење „Принцип Власотинце“ 60.20 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „ 21 савет за 21. Век“ 
Образложење:  У самом пројекту наводе се активности  које нису довољно описане и  очекивани 
резултати који нису адекватно образложени.Циљ пројекта/програма је промена става и навика младих у 
погледу коришћења интернета  и слободног времена као и едукација младих. Како је конкурсни буџет 
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са 
додељеним средствима. 
 
18 Удружење „Ромско око“ 60.00 80.000,00 

Назив програма/пројекта:Будимо здрави и смањимо дискиминацију 

Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је смањење нивоа дискриминације и 

утицаја стереотипа према припадницима ромске националности .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. 

19 Удружење “Пензионера општине Власотинце“ 82.20 70.000,00 

Назив програма /пројекта: „Опремање канцеларија удружења техничком опремом“ 

Образложење:Пројекат је разрађен и детаљан. Спроводиће се кроз активности , орагинизације  помоћи 

за пензионере као и за породице преминулих чланова удружења.Тражени буџет од  ЈЛС је реалан и 

прихватљив. 

 

20 Удружење „Пољопривредници југа  Србије“ 64.00 50.000,00 

Назив програма /пројекта: Знањем до исплативе пољопривредне производње 

Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан са јасним одрживим циљевима. Одговара директној 

потреби корисника да се се информишу о подстицајима у пољопривреди и кроз различите радионице 

стекну ново знање а самим тим и искуство. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава 

је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 

 

21 Удружење „Воћара и виноградара Власотинце“ 71.80  100.000,00 

Назив програма/пројекта:Унапређење виноградарско воћарске производње на територији 

општине Власотинце кроз упознавање произвођача воћа и грожђа са уредбама и Правилницима 



МПВШ и упознавање произвођача са предстојећим ИПАРД фондовима 

Образложење:  Пројекат је добро образложен. Самим пројектом повећаће се производња и квалитет 

воћа и грожђа на територији општине,  увођење нових сортимената  и самим тим побољшање квалитета 

вина и осавремењавање воћарске и  виноградарске производње. Како је конкурсни буџет ограничен, 

тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним 

средствима. 

22 Удружење пчелара „Власотинце“ 
 

77.60 150.000,00 

Назив пројекта/програма: „У СВЕТУ ПЧЕЛА 2021“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је побољшање одрживог развоја у области 
пчеларства на територији општине Власотинце увођењем савременог техничког-технолошког приступа 
пчеларењу у циљу веће продуктивности пчелињих заједница. Активности су усмерене на развој и 
заштиту пчеларства, стручно и научно образовање и усавршавање знања из области пчеларства и 
производње и промета пчелињих производа, пчеларске опреме, прибора, репроматеријала и лекова. 
Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. 

 
23 Удружење филмских телевизијских радио и интернет стваралаца 

ИНФОДЕСК 

63.00 50.000,00 

Назив пројекта/програма: Спорт као туристичка шанса општине Власотинце 
Образложење: Циљ пројекта је упознавање заинтересованих потенцијалних учесника у развоју 
туризма  на подручју општине Власотинце кроз активности израде телевизијских емисија и текстова. 
Препознавање Власотинца на туристичкој мапи Србије. 
 

 
Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2021. 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. 

Назив удружења / Пројекат 
Број 

бодова 
Одобрени 

износ (РСД) 

1   Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-30-1/2021 89,2 270.000,00 

Назив програма/пројекта: Програм рада за 2021. 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. 
 
2 Удружење Омладински центар „Феникс“ 60,0 50.000,00 

Назив програма/пројекта: Mamma Mia 
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. 
 
3 Удружење K.U.D. „BRATSTVO“ 85,8 150.000,00 

Назив програма/пројекта: Очување и неговање обичаја власотиначког краја кроз фолколор, 
драмску и музичку секцију 
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. 
 
4 Удружење Општинска организација резервних војних старешина  68,4 50.000,00 

Назив програма/пројекта:Информисање и обука резервних војних старешина ,заштита и 
унапређење статуса ,дужности, права и интереса рез.вој.старешинаи учешће у обележавању 
свих значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова Србије 
Образложење: Пројекат се односи на информисање и обуку рез.војних старешина , бризи о  њиховом 
статусу, дужностима ,правима и интересима  и заштита и унапређење истих. Тражени  износ средстава 
је реалан. 
 
5 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце 68,2 225.000,00 

Назив програма/пројекта: У славу српским ратницима –За незаборав потомцима (105 година од 
битке на Кајмакчалану) 
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. 
 
6 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце 70 160.000,00 

Назив програма/пројекта:Неговање и очување историјских тековина НОР-а и свих осталих 
ослободилачких ратова Србије, заштита и обнова свих споменика и спомен обележја пон 
Програму рада Општинског одбора СУБНОРА-а Власотинце 
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.   Тражени износ средстава је реалан. 
 
7 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце 87 50.000.00 

Назив програма/пројекта: Обележавање годишњица погибије наших сабораца у ратовима  од 
1990. године до  1999. године и брига о социјално најугроженијим члановима удружења 
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. 
 
8 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“ 70 165.000,00 

Назив програма/пројекта:  Performig Art Fest Власотинце 2021 
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. 
 
9 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске 61,2 100.000,00 

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. Пројектом је предвиђено и 
упознавање младих са значајем нашег дијалекта и очувањем  изворне песме. Тражени износ је реалан. 
 
10 Удружење „Лоза“ 70,6 150.000,00 

Назив програма/пројекта: Balcan Dance Uniti 
Образложење:  Реч је о промоцији културно-уметничког стваралаштва.Односно фестивал сценског 
етно стваралаштва на коме се представљју удружења . Такмичарског је карактера што посебно 
мотивише учеснике. Предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне 
активности са додељеним средствима. 
 



11 Удружење ARTIZAN 87,6 130.000,00 

Назив програма/пројекта:Топлина југа 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Афирмише младе ствараоце и подиже свест грађана по питању очувања културе и традиције, 
као битног дела подизања квалитета живота  и очувања националног идентитета. 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. 
 

 

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 / Пројекат                  
Број 

бодова 
Одобрени 

износ (РСД) 

1 Окружна организација слепих Лесковац 63.33 70.000,00 

Назив пројекта/програма: „Савез слепих-сервис за своје чланство“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, 
маргинализације и социјалне искључености слепих и слабовидих лица са територије Јабланичког 
округа. Односно, има за циљ да ублажи или елиминише негативне последице оштећења вида код 
појединаца и омогући им равноправно укључење у све аспекте друштвеног живота. Активности су 
усмерене на пружању свеобухватних услуга и програма рехабилитације у области здравства, 
образовања, запошљавања, информисања и културе, социјалне заштите. Постоји јасна веза између 
постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 Удружење грађана „Центар за едукацију ОСМЕХ“ 68.33 230.000,00 

Назив пројекта/програма: Радно образовна јединица Пчелица 
Образложење:  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је  социјално укључивање и унапређење 
квалитета живота особа са менталним, интелектуалним и физичким тешкоћама старијих од 26 година. 
Активности су усмерене на обезбеђивање несметане инклузије корисника, као и већи степен квалитета 
програма који се реализује у Радно образовној јединици. Активностима пројекта подржава се останак 
особа у породичном окружењу и инклузију корисника и њихових породица у локалној заједници. 
Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. 
 

 

Финансијска редства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса 

обезбеђена су у буџету општине Власотинце за 2021. годину, на основу Одлуке о буџету 

општине Власотинце за 2021. годину („Службени гласниок града Лесковца“ бр. 37/2019 од 

24.12.2019. године), у укупном ми-нималном износу од 300.000,00 динара, односно 

максималном износу од 2.220.000,00 динара, и то: 

− средства у износу од  2.220.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција 

свих облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и про-

мовисање/ унапређење људских и мањинских права; Заштита здравља; Превенција, 

лечење и рехабили-тација 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 69/0, 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, 

Очува-ња културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног 

стваралаштва и народ-них 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  300.000,00 динара за програме/пројекте у области Социјалне 

заштите у буџету: Програм 0901- Социјална и дечја заштита, функција 090, позиција 

35/0, пројекат 0901-005, ек. клас. 481 Дотације невладиним органи-зацијама. 

 

 

 КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ 

 ______________________ 


