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Република Србија 
OПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Оштинска управа                                           
01 бр. 400-23 
01.03.2018.  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 2018. годину („Сл. Гласник града Лесковца, 
бр. 26/17), Решења о покретању поступка за финансирање пројекта невладиних 
организација из буџета општине Власотинце бр. 06-5-5/2018 од 01.02.2018. године, 
Решења о приоритетима за које се расписује јавни конкурс за финансирање пројекта 
невладиних организација из буџета општине Власотинце за 2018. годину бр. 06-5-
4/2018 од 01.02.2018. године и Решења о именовању комисије за спровођење поступка 
јавног конкурса за финансирање пројекта удружења грађана из буџета општине 
Власотинце, бр. 06-5-6/2018 од 01.02.2018. године, расписује се 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

   
Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката Удружења путем 

јав-ног конкурса из буџета општине Власотинце за 2018. годину, износи 4.000.000.00 
динара. 

Средстава намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се 
односе на приоритете из следећих области: 

1. Социјална заштита 
2. Пољопривреда 
3. Култура и информисање 
4. Вишенаменски развојни пројекти 
1. Социјална заштита: Укупан износ средстава намењен за финансирање про-

јеката Удружења путем јавног конкурса из буџета општине Власотинце за 2018. годину, 
износи 320.000.00 динара  у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0901 Општинска 
управа, Пројекат 0901-005 „Подршка локалним удружењима и савезима - социјална 
заштита“, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 39/0, 
економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама. 
 Средства намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се односе на 
приоритете из следећих области: 
Развојни приоритет 3: Стварање јаког, здравог и праведног друштва за све грађане и 
грађанке општине Власотинце.  
3.2 Промоција социјалне инклузије и једнаких права за све. 
3.2.1 Смањење ризика од сиромаштва и социјалног искључивања деце са сметњама у развоју, и 
особа са инвалидитетом, жена, мањинских и социјално угрожених група  
 Област социјалне заштите за особе са менталним тешкоћама 
Најмањи  износ  средстава    који  се  може  одобрити  по  пројекту  износи  160.000,00 динара, а 
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 320.000,00 динара. 
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2. Пољопривреда: Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката 
Удружења путем јавног конкурса из буџета општине Власотинце за 2018. годину, износи 
170.000.00 динара  у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0101 Општинска управа, 
Пројекат 0101-001 „Подршка локалним удружењима и савезима из области 
пољопривреде“, функција 421 Пољопривреда, позиција 63/0, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама. 
 Средства намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се односе на 
приоритете из следећих области: 
Развојни приоритет 2: Јачање локалне економије са циљем остваривања одрживог 
привредног развоја.  

2.2.  Ефикаснија, тржишно оријентисана пољопривредна производња. 
2.2.2 Едукација заинтересованих пољопривредних произвођача за савремен, 
интензиван начин производње у складу са ЕУ стандардима; 
2.2.3 Побољшање расног састава стоке, сорти грожђа, воћа и поврћа у циљу реви-
тализације и даљег развоја сточарства, виногорја, воћарске и повртарске производње. 

Најмањи  износ  средстава    који  се  може  одобрити  по  пројекту  износи  30.000,00 динара, а 
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 70.000,00 динара. 
 

3. Култура и информисање: Укупан износ средстава намењен за финансирање 
пројеката Удружења путем јавног конкурса из буџета општине Власотинце за 2018. годину, 
износи 1.450.000.00 динара  у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 1201 Развој 
културе и информисања, Пројекат 1201-003 „Дотације удружењима грађана“, функција 840 
Верске и остале услуге заједнице, позиција 123/0, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама. 
 Средства намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се односе на 
приоритете из следећих области: 

Развојни приоритет 3: Стварање јаког, здравог и праведног друштва за све грађане и 
грађанке општине Власотинце.  

3.4 Унапређење образовних, културних и рекреативних садржаја са једнаким приступом за 
све. 
3.4.3 Подстицање културног диверзитета и пружање подршке културним и уметничким 

иницијативама. 
Најмањи  износ  средстава    који  се  може  одобрити  по  пројекту  износи  30.000,00 динара, а 
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 300.000,00 динара. 
 

4. Вишенаменски развојни пројекти: Укупан износ средстава намењен за 
финансирање пројеката Удружења путем јавног конкурса из буџета општине Власотинце за 
2018. годину, износи 2.060.000.00 динара  у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 
0602 Општинска управа, Пројекат 06021-001 „Подршка локалним удружењима грађана“, 
функција 130 Опште услуге, позиција 59/0, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама. 
 Средства намењена удружењима додељују се за реализтацију пројеката који се односе на 
приоритете из следећих области: 

Развојни приоритет 2: Јачање локалне економије са циљем остваривања одрживог 
привредног развоја; 
Развојни приоритет 3: Стварање јаког, здравог и праведног друштва за све грађане 
и грађанке општине Власотинце; 
Развојни приоритет  4:  Очување и подизање квалитета животне средине, у циљу 

вођења дугорочне политике одрживог управљања природним ресурсима општине. 
Најмањи  износ  средстава    који  се  може  одобрити  по  пројекту  износи  30.000,00 динара, а 
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 400.000,00 динара 
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ОПШТИ УСЛОВИ  
Право учешћа имају: 

- Удружења која су регистрована на територији општине Власотинце и делују 
на подручју општине како општинске, међуопштинске или републичке орга-
низације, не краће од шест месеци.  

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

За пројекте из области социјалне заштите 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 и  која су регистрована за 

- пружање услуга социјалне заштите - да поседује лиценцу или да је у поступку 
лиценцирања. 

Доказ: копија лиценце или захтева, и која су 
- реализовала пројекте из области социјалне застите за особе са менталним тешкоћама - 

минимум 1 година. 
Доказ: копија уговора 

 
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 пројекта пројектом, 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 
донатора, 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 

15.12.2018. 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 
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