
          

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

На основу 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 2022. годину  бр. 02-74-3/22 од  09.05.2022. године, Координатор комисија 
за доделу средстава из буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или недостајућег дела 
средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2022. годину, 
предлаже пројекте/програме за финансирање из буџета општине Власотинце за 2022. годину, и то: 

Табела 1. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2022. 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 дискриминације; 
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. 

Р. 
бр. 

Назив удружења,                                       заводни број Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

1 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце 400-24-2/22; 78 125.000,00 

2 
Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 

400-24-10/2022; 
68 80.000,00 

3 Удружење Општинска организација потрошача, 400-24-11/2022; 83 220.000,00 

4 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-24-12/2022; 66 70.000,00 

5 Удружење BMW Мото клуб, 400-24-13/2022; 65 150.000,00 

6 
Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-24-

17/2022; 
70 70.000,00 

7 Удружење пчелара Власотинце, 400-24-22/2022; 81 200.000,00 

8 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-24-23/2022; 90 200.000,00 

9 Удружење „Безбедно дете“ , 400-24-24/2022; 93 200.000,00 

10 
Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 

400-24-25/2022; 
68 80.000,00 

11 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-24-27/2022; 61 100.000,00 

12 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац; 400-24-28/2022; 83 60.000,00 

13 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-24-29/2022 ; 95 230.000,00 

14 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-24-30/2022;  84 155.000,00 

15 Окружна организација слепих Лесковац, 400-24-37/22; 69 70.000,00 

16 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-24-4/2022; не испуњава услове 

17 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-24-8/2022 ; не испуњава услове 

18 
Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца 

„Инфодеск“, 400-24-32; 
не испуњава услове 

Разлози: 1. Удружење пензионера Општине Власотинце - Према условима конкурса, удружење није 

доставило  финални наративни извештај о реализацији пројекта, као ни финансијски извештај са 

документацијом која указује на наменски утрошак средстава, а на основу Уговора о додели средстава 
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из буџета општине Власотинце за финансирање и суфинансирање пројеката удружења од јавног 

интереса за 2021. годину.  

                 2. Удружење грађана „Зона Власина“-Према условима конкурса, удружење није доставило  

финални наративни извештај о реализацији пројекта, као ни финансијски извештај са документацијом 

која указује на наменски утрошак средстава, а  на основу Уговора о додели средстава из буџета 

општине Власотинце за финансирање и суфинансирање пројеката удружења од јавног интереса за 

2021. годину. 

               3. Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца „Инфодеск“-Према 

условима конкурса, удружење није доставило  финални наративни извештај о реализацији пројекта, 

као ни финансијски извештај са документацијом која указује на наменски утрошак средстава, а   на 

основу уговора о додели средстава из буџета општине Власотинце за финансирање и суфинансирање 

пројеката удружења од јавног интереса за 2021. годину. 

Табела 2. Пројекти од јавног интереса које реализују удружења у 2022. 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. 
Р. 

бр. 
Назив удружења,                        заводни број Број 

бодова 
Предложени 
износ (РСД) 

1 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-24-1/2022;  83 150.000,00 

2 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-24-3/2022;  78 100.000,00 

3 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-24-5/22;  60 100.000,00 

4 Удружење Ундерграунд фест Власотинце, 400-24-6/2022;  90 100.000,00 

5 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-24-7/2021 ; 81 200.000,00 

6 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-24-9/2022 ;  64 70.000,00 

7 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-24-14/2022;  73 150.000,00 

8 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-24-15/2022; 73 250.000,00 

9 
Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-24-

16/2022;  
87 50.000,00 

10 Удружење ратних ветерана 1999. године, Власотинце, 400-24-18/22 80 150.000,00 

11 
Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-

24-19/2022;  
70 60.000,00 

12 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-24-20/2022 ;  74 90.000,00 

13 
Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 

400-24-21/2022;  
74 90.000,00 

14 Вокална група Либеро, Лесковац, 400-24-26/2022;  65 60.000,00 

15 
Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ 

ФИЛМ“, 400-24-31/2022;  
70 200.000,00 

16 Удружење „Лоза“, 400-24-33/2022; 76 100.000,00 

17 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-24-34/2022 ;  / / 

18 
Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села Дејан, 400-24-

35/2022;  
62 200.000,00 

19 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-24-36/2022; 81 170.000,00 



  Разлози:  Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске због нејасно и нереално  исказаних трошкова  

у буџету, као и нејасно описане активности и недостављања релевантних сагласности и потребних 

докумената за реализацију активности у дворишту цркве Светог Духа у Власотинцу, није оцењено. 

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

су у буџету општине Власотинце за 2022. годину, на основу Одлуке о буџету општине Власотинце за 

2022. годину, у укупном минималном износу од 1.300.000,00 динара, односно максималном износу 

од 3.000.000,00 динара, и то: 

− средства у износу од 3.000.000,00 динара за програме/пројекте у областима Превенција свих 

облика насиља и дискриминације; Афирмисање женских права; Заштита и промовисање/ 

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 

68/0, ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, екон. клас. 481000 

Дотације невладиним организацијама; 

- средства у износу од 1.300.000,00 динара за програме/пројекте у областима Културе, Очувања 

културне и историјске традиције, Очувања и подстицање народног стваралаштва и народних 

обичаја и Промоције општине Власотинце у буџету: Програм 1201- Развој културе и 

информисања, функција 820- Услуге културе, позиција 106/0, ПА 0002- Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва, екон. клас. 481000 Дотације невладиним 

организацијама; 

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.  

 

КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ  

_______________________ 

  

 


