
          

Радна група за спровођење поступка Јавног позива за реализацију пројекта „Заједно до циља“ 

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), Записника са седница које су одржане 21. 06. 2021.; 28.06.2021. 
; 01.07.2021. године  Радна група за сповођење поступка Јавног позива за реализацију 
пројекта „Заједно до циља“  подоноси 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ пројекта “Заједно до циља“ 

Радна група за спровођење поступка Јавног позива за реализацију пројекта „Заједно до циља“ , на 

седници 21. 06. 2021. године утврдила је листу поднетих пријава: 

Ред. 

бр. 

Име и презиме подносиоца пријаве,                        заводни број,          Датум  

1 Владимир Ђикић,                                                               400-60-1/21;            14.06.2021. 

2 Ивица Јовић,                                                                        400-60-2/21;            14.06.2021. 

3 Филип Костић,                                                                     400-60-4/2021;        15.06.2021. 

4 Иван Рајковић,                                                                    400-60-5/21;             16.06.2021. 

5 Александар Цветковић,                                                    400-60-6/21;             16.06.2021. 

6 Саша Савић,                                                                         400-60-7/21;              16.06.2021. 

 

 

 

На следећој седници која је одржана 28.06.2021. године , чланови  Радне групе су оценили и 

рангирали пријаве пројеката  „Заједно до циља“ на следећи начин: 

 

Р. 
бр. 

Име подно-
сиоца 

пројекта 
Презиме Назив пројекта 

Место реализације 
активности пројекта 

Укупан број 
бодова 

1 Филип Костић 
Уређење неуређене зелене површине за 

одмор и рекреацију 
Конопница 
Власотинце 

97 

2 Ивица Јовић У здравом телу здрав дух Гложане, Власотинце 94 

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

Власотинце 
91 

4 Александар Цветковић Наша обавеза 
Градско гробље  

Власотинце 
90 

5 Саша Савић Канта за пример 
Немањина,  
Власотинце 

84 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-60/21-05 
Датум: 01.07.2021. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



Одбијене пријаве које не исуњавају услове конкурса су: 

 

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.  

 

 

Вредновање пројеката: 

Радна група , након извршеног бодовања, предлаже пројекте  за финансирање из буџета : 

Ред. 
бр. 

Име и презиме подносиоца пријаве Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

1   Филип Костић 97 240.000,00 

Назив пројекта: „Уређење неуређене зелене површине за одмор и рекреацију“ 
Образложење: Пројекат испуњава све захтеве који су прописани Јавним позивом: 

-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. 

2 Ивица Јовић 94 230.000,00 

Назив пројекта: “У здравом теле здрав дух“ 
Образложење: Пројекат има јасне циљеве који ће позитивно утицати на становнике локалне 
заједнице.Активности су детаљно описане и дугорочно утичу на постизање позитивне друштвене 
промене.  

3 Владимир Ђикић 91 210.000,00 

Назив пројекта: „Уређење платоа на КП 5246/6 Ван варош“ 
 Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом на подручју локалне заједнице. 
Непросредно доприносе унапређењу квалитета живота становника Манастиришта а нарочито 
деци која на платоу  проводе највише времена за игру и слободне активности.  

4 Александар Цветковић 90 140.000,00 

Назив пројекта: „Наша обавеза“ 
Образложење: Директни корисници пројекта су грађани Власотинца. Кроз  волонтерски рад 
грађана пројекат  доводи до позитивних видљивих промена на подручју локалне заједнице . 
Активности и циљеви пројекта су јасно исказани и предочени . 

5 Саша Савић 84 180.000,00 

Назив пројекта: „Канта за пример“ 
Образложење: :  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је повећање еколошке свести 
грађана Власотица. Непросредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници. 

 

 

 

 

 



На састанку радне групе који је одржан 01.07.2021. године, донешена је конаначна Ранг листа 

пројеката „Заједно до циља“ : 

Р. 
бр. 

Име подно-
сиоца 

пројекта 
Презиме Назив пројекта 

Место 
реализације 
активности 

пројекта 

Учешће локалне 
заједнице 

Предложени 
износ 

Укупан 
број 

бодова 

1 Филип Костић 

Уређење 
неуређене зелене 

површине за 
одмор и 

рекреацију 

Конопница 
Власотинце 

85.572,00 240.000,00 97 

2 Ивица Јовић 
У здравом телу 

здрав дух 
Гложане, 

Власотинце 
26.800,00 230.000.00 94 

3 Владимир Ђикић 
Уређење платоа на 

КП 5246/6 Ван 
варош 

Манастириште, 
Власотинце 

50,000.00 210.000,00 91 

4 Александар Цветковић Наша обавеза 
Градско гробље 

Власотинце 
22.071,60 140,000.00 90 

5 Саша Савић Канта за пример 
Власотинце, 

улица Немањина 
39.150,00 180.000,00 84 

УКУПНО 
 
 

1.000.000,00  

 

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). 
 

                                                                                                                      

РАДНА ГРУПА 

 ______________________ 


