
 
Република Србија 

OПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 

Председник Општине                                           

01 бр. 06-35/17 

19.05.2017.  године 

ВЛАСОТИНЦЕ 

 

  На основу чл. 44 ст. 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007 и 83/14-др. Закон, члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката 

удружења из буџета општине Власотинце  (Сл. Гласник града Лесковца, бр. 52/16) и 

Одлуке о буџету општине Власотинце за 2017. годину („Сл. Гласник града Лесковца, бр. 

52/16 и 7/17) и Закључка Општинског већа бр. 06-35-1/17 од 19.05. 2017. године 

Председник општине Власотинце, расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (2) 

   

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката Удружења путем јав-

ног конкурса из буџета општине Власотинце за 2017. годину, износи 1.057.000.00 динара . 

Средстава намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се 

односе на приоритете из следећих области: 

 

Приоритет 7: Афирмисање начела родне равноправности и развијање политике једнаких 

могућности. 

Kреирање подстицајног амбијента у локалној самоуправи за развој предузет-

ништва 

 

Право учешћа имају: 

- Удружења која су регистрована на територији општине Власотинце и делују на 

подручју општине како општинске, међуопштинске или републичке 

организације, не краће од шест месеци.  

- Удружења која су регистрована за обављање  

o активности организација чији се чланови удружују ради развоја и 

унапређења рада пословних субјеката у одређеној области, или због 

економског раста и опште пословне климе одређеног подручја или 

административно-територијалне јединице, без обзира на област 

пословања 

o ширење (дисеминација) информација, заступање пред државним 

установама, односе с јавношћу и преговарање о раду организација 

пословних субјеката и послодавца 

 

 

 



Општина Власотинце неће финансирати:  

1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финасирање студија и за 

сличне активности, 

2. Иницијативе које доносе профит удружењима, 

3. Политичке и страначке организације, верске организације, групе и секте и њихове 

активности, 

4. Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др., 

5. Организације чији је оснивач општина Власотинце,  

6. Активности које заговарају нетолерантност и насиље, 

7. Активности које се односе на проповедање или заговарање одређене религије, 

8. Пројете удружења која су основана по Закону о спорту. 

 

Удружење може учестовати са више пројеката, а средства из буџета општине 

Власотинце додељују се за финасирање само једног пројекта од јавног интереса, осим 

у случајевима када удружење конкурише пројектима за које је обезбедила 

финансирање од стране донатора, када удружењу може бити одобрено више од једног 

пројекта.  

 

У случају када је удружење обезбедило финансирање пројекта од стране дона-тора, 

обавезно приложити копију уговора о донацији потписану и оверену.   

 

 Непотписани и неоверени уговори неће се узети у разматрање.  

 

Пројекат се мора реализовани на територији општине Власотинце. 

 

Пројекат мора бити реализован до истека буџетске године, односно до 31.12.2017. 

године.  

 

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: 

 Попуњени пријавни образац 

 Попуњени образац описа пројекта 

 Попуњени образац буџета пројекта 

 Биографије координатора пројеката и кључних стручњака 

 Фотокопију решења о упису Удружења у регистар 

 Фотокопију оснивачког акта (Статута) 

 Фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним 

органима за претходну годину 

 Писану изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинанси-

рања, односно уговор о финансирању пројекта закључен са донатором. 

 

Пријаве се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање 

пројеката организација. Пријаве се достављају поштом у затвореној коверти са назнаком 

„За конкурс за финансирање организација-не отварати до истека конкурса“ на адресу Трг 

ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце или предајом у Услужном-информационом центру 

општине Власотинце. Пријава се доставља у штампаном облику у три примерка и у CD-у. 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана након објављивања јавног конкурса, односно 

најкасније до 31.05.2017. године до 12 часова.  

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве писане руком неће бити разматране. 



 

Заинтересоване организације могу преузети конкурсну документацију са званичне 

интернет презентације општине Власотинце www.vlasotince.rs. 

 

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су: 

 

1. Усклађеност пројекта са приопритетима конкурса    0-20 бодова 

2. Остварени резултати рада удружења из претходних година и материјална и 

кадровска опремљеност       0-20 бодова 

3. Одрживост пројекта        0-20 бодова 

4. Планирана сарадња са локалном заједницом током реализације пројекта 

0-20 бодова 

5. Финансијска оправданост       0-20 бодова 

 

Максималан број поена је 100. 

 

Финансијер задржава право да изврши корекцију буџета пројекта. 

 

Одлука о избору пројекта удружења који се финансирају из буџета општине 

Власотинце биће донета у року од 3 дана од дана закључења конкурса.  

 

Одлука о избору пројеката удружења биће објављена на Огласној табли општине 

Власотинце и на званичној интернет страници општине www.vlasotince.org.rs. 

 

Контакт особа: Бошко Станчић, контакт телефон: 063/416085. 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Зоран Тодоровић, с.р.  

  

 

 

 

http://www.vlasotince.rs/
http://www.vlasotince.org.rs/

