
          

 

 

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, од дана 
25.06.2021. године, а по спроведеном јавном конкурсу бр. 01 бр. 400-30-41/21 од дана  
07.06.2021.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 -2, по спроведеном конкурсу од 07.06.2021. године. 

II 

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана, на седници 
одржаној дана, 25.06.2021 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: 

 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења,                        заводни број Број 
бодова 

Опредељена 
средства (РСД) 

1 

„Удружење ратних ветерана 1999 године“ Власотинце,400-30-43/21; 

17.06.2021. 

67,6 180.000,00 

2 
Удружење Фестивал „Стара школа“ Ладовица, 400-30-44/21; 21.06.2021. 67,6 200.000,00 

3 
Удружење „Равногорски покрет Дадинце“ 400-30-42/21; 14.06.2021. 60 50.000,00 

4 
Удружење Савез инвалида рада, 400-30-45/21; 21.06.2021. 60 50.000,00 

 
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“ 
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V 

Председник општине Власотинце закључиће уговоре о додели средстава из буџета општине 

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

VI 

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

дана  достављања  одлуке. 

VII 

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

Власотинце и у средствима јавног информисања. 

VIII 

Одлуку доставити: подносиоцима  пријава и архиви општине Власотинце. 

 

Образложење 

Председник општине Власотинце расписао је дана, 07.06.2021 године,  Јавни конкурс за 

финансирање пројекта из буџета  општине Власотинце, 01 број 400-30-41/21 Благовремено, до дана 

22.06.2021. године пристигло је 4 пријаве  удружења. 

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

пројекта удружења, бр. 400-30-41/21 од 25.06.2021. године, а на основу Записника комисија.  

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

пријава - пројекта удружења, бр. 400-30-41/21 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 („Службени гласник града 

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

 

 

Број: 400-79 

Власотинце, 07.07.2021. године. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ______________________ 


