
          
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), члан 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), и Записника Комисије за доделу средстава из 
буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за 

финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину -2, бр. 03 бр. 06-
51-1/21, од 25.06.2021. године, 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 25.06.2021. године утврдила је листу поднетих пријава: 

Ред. 

бр. 

Назив удружења,                                                                            заводни број,                                 Датум  

 

1 „Удружење ратних ветерана 1999 године“ Власотинце,            400-30-43/21;                                 17.06.2021. 

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

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

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

На седницaма од 25.06.2021. 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 

 
Ред. 

бр. 

Назив удружења,                                                           заводни број                              датум Испуњаве 

услове 

ДА/НЕ 

1 „Удружење ратних ветерана 1999 године“ Власотинце, 400-30-43/21;                  17.06.2021. ДА 

2 Удружење Фестивал „Стара школа“ Ладовица,             400-30-44/21;                      21.06.2021. ДА 

3 Удружење „Равногорски покрет Дадинце“                    400-30-42/21;                      14.06.2021. ДА 

4 Удружење „Савез инвалида рада“,                                   400-30-45/21;                      21.06.2021. 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: 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-30-41/21 
Датум: 25.06.2021. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



Ред. 

бр. 

Назив удружења,                                                       заводни број и датум Број 
бодова 

Предложени 

износ (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 

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: 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења / Пројекат                  Број 
бодова 

Одобрени 
износ (РСД) 

1 „Удружење ратних ветерана 1999 године“ Власотинце 67,6 180.000,00 

Назив програма/пројекта: „Прављење спискова бораца учесника рата 1999 године општине Власотинце“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен . Циљ пројекта је   давање на значају људима који су 
бранили своју земљу, прављење базе података о учесницима рата против НАТО агресора на нашу земљу 
1999 године. 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. 
 
2 Удружење Фестивал „Стара школа“ Ладовица 67,6 200.000,00 

Назив програма/пројекта: Фестивал музике 2021 године 
Образложење:  Пројекат је добро образложен и детаљан . Циљ пројекта је подизање свести грађана на 
музику као уметност и сачувати музичку културу. Због буџетског ограничења конкурса, тражени износ 
средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима.   
 
3 Удружење „Равногорски покрет Дадинце“ 60 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „ Унапређење очувања традиције Равногораца“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен и разрађен.Циљ пројекта је очување историјских 
вредности,и обележавање значајних датума за учеснике рата, као и адаптација споменика. Како је 
конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне 
активности са додељеним средствима. 
 
4 Удружење „Савез инвалида рада“ 60  50.000,00 

Назив програма/пројекта: „Обележавање јубилеја од оснивања удружења“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је очување традиције удружења и дружење 
чланова удружења. Тражени износ средстава је коректан и уклапа се са планираним активностима. 
 

 

Финансијска средства 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 гласник града Лесковца“ бр. 18/21 од 26.05.2021. године), у укупном ми-

нималном износу од 500.000,00 динара, односно максималном износу од 500.000,00 динара. 

 

 

 КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ 

 ______________________ 


