
 

На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. 

гласник РС“ број 36/2006)  и  члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима 

за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Мало Црниће 

број 400-4/2015 од 06.04.2015. године („Службени гласник општине Мало Црниће“ 

број 2/15) 

Председник општине Мало Црниће дана 16.09.2015. године расписује : 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

I 

 

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 

територији општине Мало Црниће. 

Одлуком о буџету општине Мало Црниће за  2015. годину ( „Службени гласник 

општине Мало Црниће“ број 8/2014) планирана су средства за дотације црквама и 

верским заједницама у укупном износу од 400.000,00 динара. 

 

II 

 

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају цркве и верске 

заједнице које су одређене  као традиционалне Законом о црквама и верским 

заједницама ( “Сл. гласник РС“ бр. 36/2006) а које се налазе на територији општине 

Мало Црниће или које програм од јавног интереса реализују на територији општине 

Мало Црниће. 

 

III 

 

Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Мало Црниће за финансирање 

и суфинаснирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за : 

- пројекте изградње црквених или верских објеката 

- текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката 

- пројекте обнове црквених или верских објеката 

 

IV 

Додељена средства се морају реализовати најкасније до 31.12.2015. године. 

 

V 

 

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинаснирање пројеката 

традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мало Црниће за 

изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката јесу:  

 

-број верника 

- да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно благо  

-стање у ком се објекат налази 



-суфинансирање пројеката из других извора 

-усмереност ка што већем броју корисника 

-унапређење стања у ком се објекат налази 

-реалан финансијски план за предложени пројекат 

-да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији 

општине Мало Црниће 

  

Пријаве на конкурс подносе се на јединственом обрасцу који је саставни део 

конкурсне документације и за сваки пројекат подноси се посебна пријава. 

Конкурс је отворен до 30.09.2015. године и објављује се на званичној интернет 

страници Општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.org и огласној табли 

Општинске управе општине Мало Црниће.  

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за 

намену за коју су додељена. 

Корисници средстава дужни су да у року од 30 дана по завршетку реaлизације 

пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу 

средстава у складу са закљученим Уговором. 

Конкурсна документација се може преузети сваког дана у термину од 07,00 до 

14,00 часова у писарници Општинске управе   као и на званичној интернет страници 

општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.org. 

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Мало Црниће или 

поштом на адресу: Општина Мало Црниће, 12311 Мало Црниће -председнику општине, 

за избор пројеката за доделу средстава ради финансирања или суфинансирања 

пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Мало Црниће. 

За потребне информације позвати на телефон 012/280-930, Сандра 

Добросављевић. 

На коверти обавезно назначити : ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, НЕ ОТВАРАТИ! 

Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом 

конкурсу, не благовремене пријаве, непотписане пријаве као пријаве са непотпуном 

документацијом или поднете на не одговарајућем обрасцу неће се разматрати. 

 

 

 

Број: 401-316/2015 

Датум: 16.09.2015.године 

  

 

 Председник општине 

Драган Митић, дипл. правник.с.р. 

http://www.opstinamalocrnice.org/

