
          

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 2022. 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), члана 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), 

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. бр. 02-74-3/22 од  09.05.2022. 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 2022. годину, на седници 15. 04. 2022. годинe утврдила је листу поднетих пријава: 

Ред. 

бр. 

Назив удружења,                              заводни број,                   Датум  

1 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-24-1/2022; 07.04.2022. 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце 400-24-2/22 ; 07.04.2022. 

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-24-3/2022; 07.04.2022. 

4 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-24-4/2022; 08.04.2022. 

5 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-24-5/22; 08.04.2022.  

6 Удружење Ундерграунд фест Власотинце, 400-24-6/2022; 11.04.2022. 

7 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-24-7/2021 ;11.04.2022. 

8 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-24-8/2022 ; 11.04.2021. 

9 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-24-9/2022 ; 12.04.2022. 

10 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-24-10/2022; 

12.04.2022. 

11 Удружење Општинска организација потрошача, 400-24-11/2022 ;12.04.2022. 

12 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-24-12/2022 ; 12.04.2022. 

13 Удружење BMW Мото клуб, 400-24-13/2022 ; 12.04.2022.  

14 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-24-14/2022 ; 12.04.2022. 

15 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-24-15/2022; 12.04.2022. 

16 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-24-16/2022 ; 

12.04.2022. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-24/2022-02 
Датум: 24.05.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



17 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-24-17/2022 ; 12.04.2022. 

18 Удружење ратних ветерана 1999. године, Власотинце, 400-24-18/22 

19 Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-24-19/2022 ; 

12.04.2022. 

20 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-24-20/2022 ; 12.04.2022. 

21 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-24-21/2022; 

12.04.2022. 

22 Удружење пчелара Власотинце, 400-24-22/2022; 12.04.2022. 

23 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-24-23/2022 ;12.04.2022. 

24 Удружење „Безбедно дете“ , 400-24-24/2022; 12.04.2022. 

25 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 400-24-25/2022; 

13.04.2022. 

26 Вокална група Либеро, Лесковац, 400-24-26/2022; 13.04.2022. 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-24-27/2022; 13.04.2022. 

28 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац; 400-24-28/2022, 13.04.2022. (маил: 

11.04.2022.) 

29 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-24-29/2022 ; 13.04.2022. 

30 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-24-30/2022; 13.04.2022. 

31 Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-24-

31/2022; 13.04.2022. 

32 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца „Инфодеск“, 400-24-

32; 13.04.2022. 

33 Удружење „Лоза“, 400-24-33/2022;13.04.2022. 

34 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-24-34/2022 ; 13.04.2022. 

35 Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села Дејан, 400-24-35/2022; 13.04.2022. 

36 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-24-36/2022 ;14.04.2022. 

(пошта:13.04.2022.) 

37 Окружна организација слепих Лесковац, 400-24-37/22; 

Након разврставања предлога пројеката сачињене су листе пројеката по областима који ће се 
разматрати. 

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 

дискри-минације; 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. 

 
Ред. 

бр. 

Назив удружења, заводни број, датум 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце 400-24-2/22 ; 07.04.2022. 

4 Удружење пензионера Општине Власотинце, 400-24-4/2022; 08.04.2022. 

8 Удружење грађана „Зона Власина“, 400-24-8/2022 ; 11.04.2021. 

10 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-24-10/2022 ;12.04.2022. 

11 Удружење Општинска организација потрошача, 400-24-11/2022 ;12.04.2022. 

12 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-24-12/2022 ; 12.04.2022. 



13 Удружење BMW Мото клуб, 400-24-13/2022 ; 12.04.2022.  

17 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-24-17/2022 ; 12.04.2022. 

22 Удружење пчелара Власотинце, 400-24-22/2022; 12.04.2022. 

23 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-24-23/2022 ;12.04.2022. 

24 Удружење „Безбедно дете“ , 400-24-24/2022; 12.04.2022. 

25 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 400-24-25/2022; 13.04.2022. 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-24-27/2022; 13.04.2022. 

28 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац; 400-24-28/2022, 13.04.2022. (маил: 11.04.2022.) 

29 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-24-29/2022 ; 13.04.2022. 

30 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-24-30/2022; 13.04.2022. 

32 Удружење филмских, телевизијских, радио и интернет ствараллаца „Инфодеск“, 400-24-32; 13.04.2022. 

 

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. 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења,                        заводни број 

1 Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-24-1/2022; 07.04.2022. 

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-24-3/2022; 07.04.2022. 

5 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-24-5/22; 08.04.2022.  

6 Удружење Ундерграунд фест Власотинце, 400-24-6/2022; 11.04.2022. 

7 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-24-7/2021 ;11.04.2022. 

9 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-24-9/2022 ; 12.04.2022. 

14 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-24-14/2022 ; 12.04.2022. 

15 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-24-15/2022; 12.04.2022. 

16 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-24-16/2022 ; 12.04.2022. 

18 Удружење ратних ветерана 1999. године, Власотинце, 400-24-18/22, 12.04.2022. 

19 Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-24-19/2022 ; 12.04.2022. 

20 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-24-20/2022 ; 12.04.2022. 

21 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-24-21/2022; 12.04.2022. 

26 Вокална група Либеро, Лесковац, 400-24-26/2022; 13.04.2022. 

31 Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-24-31/2022; 13.04.2022. 

33 Удружење „Лоза“, 400-24-33/2022;13.04.2022. 

34 Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-24-34/2022 ; 13.04.2022. 

35 Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села Дејан, 400-24-35/2022; 13.04.2022. 

36 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-24-36/2022 ;14.04.2022. (пошта:13.04.2022.) 

 

 

 

 



На седници од 15.04.2022. године Комисија је утврдила исправност поднетих пријава,  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 

дискри-минације; 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. 

 
Ред. 

бр. 

Назив удружења,                                                           заводни број                                                 Испуњава 

услове ДА/НЕ 

2 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце 400-24-2/22 ;  ДА  

10 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“, 400-24-

10/2022; 

ДА 

11 Удружење Општинска организација потрошача, 400-24-11/2022 ; ДА 

12 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-24-12/2022 ;  ДА 

13 Удружење BMW Мото клуб, 400-24-13/2022 ;  ДА 

17 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 400-24-17/2022;  ДА 

22 Удружење пчелара Власотинце, 400-24-22/2022;  ДА 

23 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-24-23/2022 ; ДА 

24 Удружење „Безбедно дете“ , 400-24-24/2022;  ДА 

25 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“, 400-24-

25/2022;  

ДА 

27 Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-24-27/2022;  ДА 

28 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац; 400-24-28/2022,  ДА 

29 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-24-29/2022 ;  ДА 

30 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-24-30/2022;  ДА 

 

Одбачене пријаве 

Ред. бр. Назив удружења  Разлог одбацивања 
4 Удружење 

пензионера 

Општине 

Власотинце, 

400-24-

4/2022;  

Образложење: 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. 

8 Удружење 

грађана „Зона 

Власина“, 400-

24-8/2022 ;  

Образложење: 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. 

32 Удружење 

филмских, 

телевизијских, 

радио и 

интернет 

стваралаца 

„Инфодеск“, 

Образложење: 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. 

 



400-24-32;  

 

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. 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења,                                                                        заводни број Испуњава 
услова ДА/НЕ 

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

3 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-24-3/2022;  ДА 

5 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-24-5/22;  ДА 

6 Удружење Ундерграунд фест Власотинце, 400-24-6/2022;  ДА 

7 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-24-7/2021 ; ДА 

9 Удружење Омладински центар „FENIKS“, 400-24-9/2022 ;  ДА 

14 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-24-14/2022 ;  ДА 

15 Удружење Стара школа – Ладовица, 400-24-15/2022; ДА 

16 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце, 400-24-16/2022 ;  ДА 

18 Удружење ратних ветерана 1999. године, Власотинце, 400-24-18/22 ДА 

19 Удружење Општинска организација резервних војних старешина, 400-24-19/2022 ;  ДА 

20 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 400-24-20/2022 ;  ДА 

21 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце, 400-24-

21/2022;  

ДА 

26 Вокална група Либеро, Лесковац, 400-24-26/2022;  ДА 

31 Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-24-

31/2022;  

ДА 

33 Удружење „Лоза“, 400-24-33/2022; ДА 

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

35 Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села Дејан, 400-24-35/2022;  ДА 

36 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-24-36/2022 ; ДА 

 

Вредновање пројеката: 

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 

дискри-минације; 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. 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења,                        заводни број Тражени 
износ 
(РСД) 

Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

1 
Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце 

400-24-2/22; 
290.000,00 78 125.000,00 



2 
Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мерак 

СРБ“, 400-24-10/2022; 
150.000,00 68 80.000,00 

3 
Удружење Општинска организација потрошача, 400-24-

11/2022; 
300.000,00 83 220.000,00 

4 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“, 400-24-12/2022; 150.000,00 66 70.000,00 

5 Удружење BMW Мото клуб, 400-24-13/2022; 200.000,00 65 150.000,00 

6 
Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце, 

400-24-17/2022; 
100.000,00 70 70.000,00 

7 Удружење пчелара Власотинце, 400-24-22/2022; 203.000,00 81 200.000,00 

8 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ , 400-24-23/2022; 291.700,00 90 200.000,00 

9 Удружење „Безбедно дете“ , 400-24-24/2022; 300.000,00 93 200.000,00 

10 
Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан 

„Трканац“, 400-24-25/2022; 
130.000,00 68 80.000,00 

11 
Удружење воћара и виноградара Власотинце,  400-24-

27/2022; 
180.000,00 61 100.000,00 

12 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац; 400-24-28/2022; 297.950,00 83 60.000,00 

13 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“, 400-24-29/2022 ; 300.000,00 95 230.000,00 

14 
Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце, 400-24-

30/2022;  
300.000,00 84 155.000,00 

15 Окружна организација слепих Лесковац, 400-24-37/22; 135.829,30 69 70.000,00 

 

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. 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења,                        заводни број Тражени 
износ 
(РСД) 

Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

 

1 

Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце ,400-24-

1/2022;  
218.000,00 83 150.000,00 

2 Друштво за едукацију Рома Власотинце, 400-24-3/2022;  290.000,00 78 100.000,00 

3 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце, 400-24-5/22;  290.000,00 60 100.000,00 

4 
Удружење Ундерграунд фест Власотинце, 400-24-

6/2022;  
200.000,00 90 100.000,00 

5 Удружење K.У.Д. „Света Тројица“, 400-24-7/2021 ; 300.000,00 81 200.000,00 

6 Удружење Омладински центар „FENIKS“,400-24-9/2022;  300.000,00 64 70.000,00 

7 Удружење грађана „Младима на дар“, 400-24-14/2022;  300.000,00 73 150.000,00 

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

9 
Удружење бораца рата од 1990. године Општине 

Власотинце, 400-24-16/2022 ;  
50.000,00 87 50.000,00 

10 
Удружење ратних ветерана 1999. године, Власотинце, 

400-24-18/22 
275.000,00 80 150.000,00 

11 
Удружење Општинска организација резервних војних 

старешина, 400-24-19/2022 ;  
80.000,00 70 60.000,00 

12 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце, 90.000,00 74 90.000,00 



400-24-20/2022 ;  

13 
Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године 

Власотинце, 400-24-21/2022;  
96.000,00 74 90.000,00 

14 Вокална група Либеро, Лесковац, 400-24-26/2022;  184.200,00 65 60.000,00 

15 
Удружење филмских, телевизијских, радио и веб 

стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“, 400-24-31/2022;  
300.000,00 70 200.000,00 

16 Удружење „Лоза“, 400-24-33/2022; 200.000,00 76 100.000,00 

17 
Удружење поштовалаца Свете Горе Атонске , 400-24-

34/2022 ;  
500.000,00 0 0 

18 
Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села 

Дејан, 400-24-35/2022;  
300.000,00 62 200.000,00 

19 
Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“, 400-

24-36/2022; 
300.000,00 81 170.000,00 

 

Невредновани пројекат 
Ред. бр. Назив удружења  Разлог  

17 

Удружење 

поштовалаца 

Свете Горе 

Атонске , 400-

24-34/2022 ;  

Образложење: 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. 

 

Комисија, након извршеног бодовања, 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 
дискри-минације; 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. 

 
Ред. 
бр. 

Назив удружења / Пројекат                  Број 
бодова 

Одобрени 
износ (РСД) 

1 Удружење СОС за жене и децу жртве насиља Власотинце  78 125.000,00 

Назив програма/пројекта: „Стоп насиљу“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је указивање и информисање 
становништва са територије општине Власотинце о проблему и превенцији насиља над женама и децом 
и проблему трговине људима за време трајања пандемије вируса ковид 19.  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 одгајивача голубова српских високолетача „Мерак СРБ“ 68 80.000,00 

Назив програма/пројекта: „Српски високолетач 2022“ 
Образложење:  Пројекат је усредсређен на локалну заједницу и директно се односи на неговање 
традиције везане за едукацију о голубарству и новим трендовима у голубарству, организовање више 
такмичења. Циљ пројекта је промоција здравих вредности и такмичарског духа, као и промоције саме 
општине Власотинце. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је 
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
3 Удружење „Општинска организација потрошача“ 83 220.000,00 

Назив програма/пројекта: „ Заштита права потрошача општине Власотинце, програм рада 
Оопштинске организације потрошача Власотинце за 2022. годину“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је заштита права и 



интереса потрошача на територији општине Власотинце, односно  решавање приговора и притижби 
потрошача и то у што је могуће краћем року. Пројектни предлог има потенцијал за дугорочну примену у 
заједници. Одрживост пројекта се огледа у великом броју корисника и сарадњи са инспекцијским 
службама које су у домену заштите потрошача.  Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ 
средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
 
4 Удружење Еколошко друштво „Еко Власина“ 66 70.000,00 

Назив програма/пројекта: „Еко Власина 2022“ 
Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је организовање манифестација у 
сеоским срединама са учешћем еколога и свих љубитеља природе са подручја општине Власотинце. Као 
посебан циљ се издваја жеља да се истакну природне лепоте Власотинца и околине. Како је конкурсни 
буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности 
са додељеним средствима. 
5 Удружење „BMW Мото клуб“ 65 150.000,00 

Назив програма/пројекта: „БМВ Мото клуб 2022“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је популарисање мотора БМВ, окупљање 
љубитеља, власника и поштоваоца мотора марке БМВ, организовање путовања чланова клуба, као и 
едукација младих у поштовању саобраћајне културе и прописа. Како је конкурсни буџет ограничен, 
тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним 
средствима. 
6 Удружење грађана „Клуб – Балкан екстрем“ – Власотинце 70 70.000,00 

Назив програма/пројекта: „МТБ  Маратон Власотинце 2022“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је подстицање младих на рекреативно 
бављење бициклизмом и физичким активностима-развијање здравих стилова живота. Циљна група 
пројекта су млади људи, пре свега деца. Постоји јасна веза између постављених циљева, пројектних 
активности и очекиваних резултата. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
7 Удружење пчелара Власотинце 

81 200.000,00 

Назив пројекта/програма: „У СВЕТУ ПЧЕЛА 2022“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је побољшање одрживог развоја у области 
пчеларства на територији општине Власотинце увођењем савременог техничког-технолошког приступа 
пчеларењу у циљу веће продуктивности пчелињих заједница. Активности су усмерене на развој и 
пчеларства, стицање теоретског и практичног знања у области пчеларства. Постоји јасна веза између 
постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. 
8 Удружење Гљиварско друштво „Рујница“ 90 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Дани гљива Власотинце 2022“ 
Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је повећање свести о заштити животне 
средине, здравих начина живота и гљива као једног од најбитнијих фактора очувања биодиверзитета. 
Промоција општине Власотинце и њених природних потенцијала у туристичке сврхе. Постоји јасна веза 
између постављених циљева, пројектних активности и очекиваних резултата. Како је конкурсни буџет 
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са 
додељеним средствима. 
9 Удружење „Безбедно дете“ 93 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Зауставимо вршњачко насиље“ 
Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је допринос већој безбедности деце у 
Србији значајнијим укључивањем свих релевантних актера у превенцију и сузбијање вршњачког насиља 
на нивоу појединачних локалних самоуправа. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ 
средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
 
10 Друштво одгајивача расних голубова Николић Слободан „Трканац“ 68 80.000,00 

Назив програма/пројекта:“Висок и дуг лет“ 
Образложење: Пројекат је усредсређен на локалну заједницу. Циљ пројекта је промоција здравих 
вредности и такмичарског духа, едукација младих голубара и размена искуства као и интеракција са 
другим удружењима сличних или истих интересовања. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени 
износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним 
средствима. 
 
11 Удружење воћара и виноградара Власотинце 61 100.000,00 



Назив програма/пројекта:Унапређење виноградарско воћарске производње на територији 

општине Власотинце кроз упознавање произвођача воћа и грожђа са уредбама и Правилницима 

МПВШ и упознавање произвођача са предстојећим ИПАРД фондовима 

Образложење:  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је повећање нивоа знања о савременој 
воћарско-виноградарсској производњи. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
12 МС удружење Јабланичког округа, Лесковац 83 60.000,00 

Назив програма/пројекта: „Наше креативно пролеће“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је подизање самопоуздања, развијање 
индивидуалне способности, социјализација и рехабилитација особа са инвалидитетом, усмеравањем и 
задржавањем пажње , повећањем вољне активности и истрајности у раду, израдом предмета у декупаж 
техници. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно 
ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
13 Ловачко удружење „Богиша Поповић Гиша“ 95 230.000,00 

Назив програма/пројекта: „Програм унапређења гајених ловостајем заштићених врста ситне 
дивљачи са аспекта насељавања, заштите и прихране у ловишту „Лужница“ за ловну 2022/23. 
годину“ 
Образложење:  Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је опстанак ситне дивљачи  у недостатку 
хране током дугих зимских периода. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
14 Удружење Центар за едукацију „ОСМЕХ“ Власотинце 84 155.000,00 

Назив програма/пројекта: „Р.О.Ј. Пчелица“ 
Образложење:  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је унапређење положаја особа са 
инвалидитетом у општини Власотинце кроз реализацију програма РОЈ-а.,односно развијање капацитета 
корисника кроз радно и професионално усмеравање и припрему, рекреацију и слободно време, радно –
окупационе терапије као и одржавање хуманитарних базара чији је крајњи циљпомоћ социјално 
угроженим грађанима. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је 
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
15 Окружна организација слепих Лесковац 69 70.000,00 

Назив програма/пројекта: „Шах је више од игре“ 
Образложење: :  Пројекат је добро образложен. Циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, 
маргинализације и дискриминације слепих и слабовидих особа у локалној заједници, као и допринос 
интеграцији слепих и слабовидих особа у ширу друштвену заједницу. Како је конкурсни буџет 
ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са 
додељеним средствима. 

 
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. 
 
Ред. 
бр. 

Назив удружења / Пројекат 
Број 

бодова 
Одобрени 

износ (РСД) 

1   Удружење К.У.Д. „Братство“ Власотинце 83 150.000,00 

Назив програма/пројекта: „Очување и неговање обичаја и фолколора“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Има за циљ очување и неговање народног стваралаштва и народних обичаја.  Како је 
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима. 
2 Друштво за едукацију Рома Власотинце 78 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Стоп дискриминацији“ 
Образложење: Пројекат је разрађен. Циљ пројекта је смањење нивоа дискриминације и утицаја 
стереотипа према припадницима ромске националности кроз радионице у школама. 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. 

3 Друштво „СА Е РОМА“ Власотинце 60 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Да ли смо једнаки у друштву“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Проширивање знања  ромске деце о њиховим правима и проналажењу путева за њихово 
заједничко одрастање. Како је конкурсни буџет ограничен, тражени износ средстава је коригован, па је 
потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
4 Удружење Ундерграунд фест Власотинце 90 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Покрени се“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. усаглашен са општим интересом у култури, циљевима 
и приоритетима конкурса . Циљ пројекта је да се млади кроз едукације буду мотивисани и усмерени на 
размишљање да на који начин допринесу побољшању квалитета живота, а женама које немају 
адекватно ангажовање буду представљене могућности да се укључеи доприносе себи и заједници. 
5 Удружење K.У.Д. „Света Тројица 81 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Програм рада за 2022.  годину“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Има за циљ унапређење, афирмацију и неговање фолклорне традиције нашег краја. Како је 
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима. 
6 Удружење Омладински центар „Феникс“ 64 70.000,00 

Назив програма/пројекта: „Алтер Его“ 
Образложење: Циљ пројекта је обогаћивање културне понуде у граду, васпитање деце и омладине и 
подстицање да се активно баве у области сценских уметности, подизање општег образовног и 
културног нивоа грађана, подизање интересовања за културу и уметност, нарочито за позориште. Како 
је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима. 
7 Удружење грађана „Младима на дар“ 73 150.000,00 

Назив програма/пројекта:“Корак напред“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Циљ пројекта је мотивација младих људи за активно учешће у животу локалне заједнице на 
територији општине Власотинце. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је 
коригован, па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 
8 Удружење Стара школа – Ладовица 73 250.000,00 

Назив програма/пројекта:“Фестивал Стара Школа Ладовица“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Циљ пројекта је промоција младих и неафирмисаних уметника из земље и окружења. Како је 
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима. 
9 Удружење бораца рата од 1990. године Општине Власотинце 87 50.000,00 

Назив програма/пројекта: „Обележавање годишњица погибије наших сабораца у ратовима  од 
1990. године до  1999. године и брига о социјално најугроженијим члановима  удружења“ 
Образложење: Пројекат је добро образложен и буџет је реалан. Циљ пројекта је заштита и унапређење 
права бораца и породица палих бораца и брига о социјално најугроженијим члановима удружења, као и 
обележавање годишњица погибије наших сабораца у ратовима од 1990.до 1999.године. Пројекат негује 
културу сећања и усклађен је са општим интересом, циљевима и приоритетима конкурса. 
 
10 Удружење ратних ветерана 1999. године 80 150.000,00 

Назив програма/пројекта:“Израда електронске базе података бораца учесника  рата 1999. 
године општине Власотинце“ 
Образложење:  Пројекат има за циљ да се да на значају људима који су бранили своју земљу, као и 
материјалној помоћи породицама бораца који су социјално најугроженији. Како је конкурсни буџет 
ограничен, предвиђен износ средстава је потребно  кориговати. 
11 Удружење Општинска организација резервних војних старешина 70 60.000,00 

Назив програма/пројекта:Информисање и обука резервних војних старешина ,заштита и 
унапређење статуса ,дужности, права и интереса рез.вој.старешинаи учешће у обележавању 
свих значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова Србије 
Образложење: Пројекат се односи на информисање и обуку рез.војних старешина , бризи о  њиховом 
статусу, дужностима , правима и интересима  и заштита и унапређење истих. Тражени  износ средстава 
је реалан. Потребно је кориговати буџет пројекта.  



12 Удружење Општински одбор СУБНОР-а Власотинце 74 90.000,00 

Назив програма/пројекта:“Неговање и очување историјских тековина НОР-а и свих 
ослободилачких ратова Србије, заштита и обнова свих споменика и спомен обележја по 
Програму рада Општинског одбора СУБНОРА-а Власотинце“ 
Образложење: Пројекат је усредсређен на локалну заједницу и директно се односи на очување и 
афирмацију историјских вредности НОР-а и свих ослободилачких ратова Србије пригодним 
обележавањем свих значајних датума и догађаја.  Тражени износ средстава је реалан. 

13 Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. године Власотинце 74 90.000,00 

Назив програма/пројекта: „У славу српским ратницима –За незаборав потомцима“ 
Образложење: Пројекат је разрађен и детаљан. Циљ пројекта је очување, неговање и афирмација 
историјских вредности и традиција, неговање патриотизма и родољубља. Пројектни предлог има 
потенцијал за дугорочну промену у заједницу. Постоји јасна веза између постављених циљева, 
пројектних активности и очекиваних резултата. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ 
средстава је потребно  кориговати. 

14 Вокална група Либеро, Лесковац 65 60.000,00 

Назив програма/пројекта: „Концертне и извођачке активности вокалне групе Либеро“ 
Образложење: Пројекат има за циљ афирмацију Власотинца као значајног музичког центра. Како је 
конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је потребно  кориговати. 

15 Удружење филмских, телевизијских, радио и веб стваралаца „ЈУГ ФИЛМ“ 70 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Дара у Власотинцу“ 
Образложење: Пројекат је усаглашен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Циљ пројекта је унапређење културе у општини Власотинце, као и промоција лика и дела 
Даре Секулић којој је Власотинце као средина пружила кров над главом и дом у срцу. Како је конкурсни 
буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити пројектне 
активности са додељеним средствима. 

16 Удружење „Лоза“ 76 100.000,00 

Назив програма/пројекта: „Помоћ у изградњи споменика“ 
Образложење: Циљ пројекта је чување од заборава догађаје од опште важности за општину 
Власотинце, као и упознавање младих са догађајима из прошлости који су од општег значаја за средину.  
Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно ускладити 
пројектне активности са додељеним средствима. 

17 Удружење завичајаца, пријатеља и имењака села Дејан 62 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Пет векова села Дејан“ 
Образложење: Циљ пројекта је  унапређење односа у локалној средини, селу Дејан и шире.Током 
реализације оствариће се резултати који доприносе побољшању односа у локалној средини, селу Дејан 
и шире. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, па је потребно 
ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 

18 Удружење Културно уметнички центар „FANTASY“ 81 170.000,00 

Назив програма/пројекта:  „Performig Art Fest Власотинце 2022“ 
Образложење: : Реч је о традиционалној и веома квалитетној манифестацији, подстиче стваралаштво 
младих талената, доприноси развоју културних потреба и јачању капацитета деце и младих за 
извођењем кратких плесних перформанси и разних плесних дисциплина. Реализатор располаже 
неопходним ресурсима и пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Како је конкурсни буџет ограничен, предвиђен износ средстава је коригован, 
па је потребно ускладити пројектне активности са додељеним средствима. 

 

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; 

 

 

 КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ 

 ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


