
 
Република Србија 

OПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 

Председник Општине                                           

Број _____________ 

23.11.2017.  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 38. став 3, 5, 6, и 7. Закона о удружењима ("Сл. 

гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др. закони), 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 01 бр. 06-87-3/2017 од 

23.11.2017. године Председник општине Власотинце, расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (4) 

   

 

Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката Удружења путем јав-

ног конкурса из буџета општине Власотинце за 2017. годину, износи 600.000,00 динара. 

Средства су алоцирана на Раздео 5, глава 5.01 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Пројекат 001/0 – Подршка локалним удружењима грађана, функција 130 – 

Опште услуге, позиција 50/0, економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама. Средстава 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. 
3.1 Унапређеое пбразпвних, културних и рекреативних садржаја са једнаким приступпм за 

све. 

 

3.1.1 Унапређење нивоа формалног и неформалног образовања за све грађане/ке кроз 

активнију улогу образовних институција и ОЦД; 

3.1.2 Прилагођавање садржаја школа и оснивање тренинг центара у складу са локалним 

потребама;  

 

Право учешћа имају: 

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

подручју општине како општинске, међуопштинске или републичке органи-

зације, не краће од три месеца.  

- Удружења која су регистрована за 

o унапређење положаја младих кроз стварање услова за формално и 

неформално образовање 

 



и која су 

 

o реализовала пројекте из области стварања повољног амбијента за развој 

младих. 

 

 

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 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 31.12.2017. 

године.  

Право пријаве на конкурс немају удружења која су остварила право су/ 

финансирања пројеката/активности по претходним конкурсима у 2017. години. 

 

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 (ако се захтева), односно уговор о финансирању пројекта закључен са 

донатором (ако постоји). 

 




