
 

    
 
 
 
 
       

 

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 2021. годину, 01 број 06-92-2/2020. од 

20.12.2019. године („Сл. гласник града Лесковаца“ 47/2020, од 23.12.2020.), Акционог плана за 

укључење грађана у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза 

на имовину општине Власотинце за перидо 2018-2021. година и Одлуке о учешћу грађана у буџетски 

процес кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ („Службени гласник града Лесковца“, број 

37/2019 од 24. 12. 2019. године), председник општине Власотинце доноси 

 

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – „ЗАЈЕДНО ДО ЦИЉА“ 

 

I 

Усваја се Извештај о спроведеном поступку за финансирање пројеката од јавног интереса –

„Заједно до циља“ путем Јавног позива у 2021. години, доделом бесповратних средстава за: 

- суфинансирање пројеката од јавног интереса кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ 

који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница 

(мањих захтева на уређењу јавних површина) у сарадњи  са општином Власотинце, који је 

поднела Радна група за спровођење поступка Јавног позива за реализацију пројекта „Заједно 

до циља“, образована решењем од 27. маја 2021. године; Записници са састанака Радне групе 

за разматрање, проверу, оцењивање и рангирање пројеката пристиглих на Јавни позив за 

подношење пријава за финансирање пројеката од јавног интереса – „Заједно до циља“ (од 

22.06.2021; 29.06.2021.године). 

II 

Циљеви пројекта „Заједно до циља“ су: 

• подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница; 

• развој партнерских односа између грађана и општине Власотинце у решавању дела 

проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у 

планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину; 

• омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе 

грађана које су исказале спремност ха додатно лично ангажовање  и активно учествовање у 

реализацији пројекта; 

• подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној 

заједници. 
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III 

Финансирање пројеката 

Одлуком о буџету Општине Власотинце за 2021. годину („Службени гласник града Лесковца“, број 

47/2020 дана 23.12.2020. године године) на  разделу 5,  Програм 1102 Комуналне делатности, 

Пројекат 1102-033 Заједно до циља, Функција 474, позиција 70/0 економска класификација 

511, опредељена су средства за ову намену у висини од 1.000.000,00 (словима: једанмилион и 

00/100) динара. Средства за ове намене обезбеђена су кроз наплату пореза на имовину и 

користиће се за реализацију пројекта „Заједно до циља“ (1.000.000,00).  
Општина Власотинце суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да 

тај износ не може бити већи од 250.000,00 динара, док износ од минимално 10% оправданих 

трошкова пројекта обезбеђује подносилац предлога пројекта (група грађана) из сопствених 

средстава, и то волонтерским радом или кроз нефинансијску подршку локалних привредника. 

IV 
Финанисјку подршку добиjају пројекти који се баве решавањем дела мањих проблема локалних 

заједница на територији општине Власотинце, на земљишту које је у јавној својини општине 

Власотинце и који: 

• Доводе до позитивних видљивих промена на подручју локалне заједнице; 

• Укључују допринос заједнице (волонтерски рад, нефинансијску и финансијску подршку 

локалних привредника и слично); 

• Непросредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници; 

• Имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице; 

• На одржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене,  

а на основу листе вредновања и рангирања пријава, коју је утврдила Радна група.  

 Финансираће се следеће пријаве, које су поднели подносиоци у име неформалних група, у 

скалду са јавним позивом, у табели: 

 

Р. 
бр. 

Име подно-
сиоца 

пројекта 
Презиме Назив пројекта 

Место 
реализације 
активности 

пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Учешће 
локалне 

заједнице 

Суфинанси-
рање 

Општине 
Власотинце 

Уку-
пан 
број 

бодо-
ва 

1 Филип  Костић 
Уређење неуређене 
зелене површине за 
одмор и рекреацију 

Конопница 
Власотинце 

325.572,00 85.572,00 240.000,00 97 

2 Ивица Јовић 
У здравом телу 
здрав дух 

Гложане, 
Власотинце 

256.800,00 26.800,00 230.000.00 94 

3 Владимир  Ђикић 
Уређење платоа на 
КП 5246/6 Ван варош 

Манастиришт
е, Власотинце 

260.000,00 50,000.00 210.000,00 91 

4 Александар Цветковић Наша обавеза 
Градско 
гробље 

Власотинце 
162.071,60 22.071,60 140,000.00 90 

5 Саша Савић Канта за пример 
Немањина,  
Власотинце 

230.000,00 50,000.00 180,000.00 84 

УКУПНО 
             
 

                  
 

                
1.000.000,00       

 
 



 

 

Одбачене пријаве: 

 

Ред. 
бр. 

Име 
подносиоца   
пројекта   

Назив 
пројекта 

 Разлог одбацивања 

1 

Иван Рајковић 
„Потпорни зид на 
спортском терену“ 

        Образложење: Документација је непотпуна и 
нејасна. Недостаци су у делу саме пријаве-није 
довољно јасно описан проблем, недостају остали 
делови пријаве,нејасни су имовинско- правни 
односи, нису прецизно исказане активности у 
образцу пројекта, не задовољава потребе локалне 
заједнице.  

 

 

                                                                                              III 

Општина Власотинце ће са подносиоцима одабраних пријава закључити уговоре о реали-

зацији, 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  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Општина Власотинце, расписала је Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса 

– Пројекат „Заједно до циља“, дана 31.05.2021. године. 

 

Програм се финансира на основу 

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

Лесковца“, број 47/2020 од дана 23.12.2020. године) на  разделу 5,  Програм 1102 

Комуналне делатности, Пројекат 1102-033 Заједно до циља, Функција 474, 

позиција 70/0 економска класификација 511, опредељена су средства за ову намену у 

висини од 1.000.000,00 (словима: једанмилион и 00/100) динара. Средства за ове намене 

обезбеђена су кроз наплату пореза на имовину и користиће се за реализацију пројекта 

„Заједно до циља“  и Акционог плана за укључење грађана у процесу доношења одлука о 

трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Власотинце за 

период 2018-2021. година.  

- Одлуке о учешћу грађана у буџетски процес кроз спровођење пројекта „Заједно до циља“ 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 37/2019 од 24. 12. 2019. године). 
 
Објављен је Јавни позив, 31.05.2021. године, за подношење пријава за коришћење 

бесповратних средстава за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“. 
Пријаве су пристизале до 16. 06. 2021. године и Радна група је констатовала да је примљено 6 
пријава неформалних, које су поднела лица која представљају подносиоце пријава. 

http://www.vlasotince.org.rs/


 

Радна група је проверавала правовременост и комплетираност свих пристиглих пријава, 
увидом у приспелу документацију. Након извршеног детаљног прегледа свих валидних пријава       
Комисија је 22.06.2021. године утврдила листу пријава за расподелу средстава за финансирање 
активности применом критеријумима из јавног позива.  

Радна група је, на седници од 28.06.2021. године утврдила Коначну ранг листу, на основу које 

је урађен и предлог Одлуке за доделу средстава. 

Радна група је усвојила Записнике са састанaка од 22.06.2021. и 28.06.2021. године. 

На основу Предлога Радне групе, председник општине Власотинце доноси Одлуку о додели 

средстава за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „Заједно до циља“. 
 

У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 
 
 
 Председник 

 Братислав Петровић 
 

 ________________________ 


