
 

На основу члана 76. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало 

Црниће“, број 3/2019), члана 5. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2023. годину 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 10/2022)  и члана  7. Правилника о начину 

и поступку доделе средстава за финансирање програма цркава и верских заједница из буџета 

општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/2023)  

Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној дана 13.02.2023.године 

расписује 

 

 
 

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

1.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Јавни конкурс се расписује ради расподеле буџетских  средстава за финансирање 

програма цркава  и верских заједница са територије оштине Мало Црниће  за 2023. годину у циљу 

унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса. 

 

2.ПРАВО УЧЕШЋА 

 

Право учешћа у расподели средстава имају традиционалне цркве и традиционалне 

верске заједнице којима је тај статус признат Законом о црквама и верским заједницама 

("Службени гласник РС", бр. 36/2006) и  цркве и верске заједнице које су уписане у Регистар 

цркава и верских заједница при министарству Владе Републике Србије, надлежном за послове 

вера, а које се налазе на територији општине Мало Црниће  и које регистровану верску 

делатност обављају на територији општине Мало Црниће. 

3.ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Износ средстава планираних за финансирање програма цркава и верских заједница у 

општини Мало Црниће за 2023.годину утрврђен је Одлуком о буџету општине Мало Црниће за 

2023.годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 10/2022) у оквиру програмске 

активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, економска 

класификација 481  Дотације невладиним организацијама у укупном износу од 3.000.000,00 

динара. 

Буџетска средства се распоређују за изградњу, одржавање и обнову верских објеката за 

обављање градитељске и културне делатности субјеката из члана 2. овог Конкурса  и односе 

се на: 

- инвестиционе радове на црквама и верским објектима 

- изградњу нових цркава и верских   објеката 

- обнову постојећих цркава и верских објеката који су без обнове дуже времена, а посебно 

цркава који су споменици културе,  

- обнову икона, верских и сакралних предмета, 

- изградњу нових и пропалих торњева и звоника на црквама и верским објектима, 

- стављање нових фасада и кречење цркава и верских објеката, обнову крова, санирање 

влаге на зидовима и друге  поправке којима се обезбеђује функционалност објекта, 



- уређивање простора око верских објеката - изградња приступних стаза,  обнова ограда и 

палионица свећа  и друге радове на уређењу простора (простор који је у власништву цркве 

или верске заједнице)  

- организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква 

носи, 

- организовање црквених манифестација. 

Под верским објектима подразумевају се објекти који су намењени и користе се за  

богослужбене потребе. 

Средства се додељују за програме који ће се реализовати у 2023.години а најкасније до 

31.12.2023. године. 

 

4.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

  Подносилац пријаве програма обавезан је да достави следећу документацију: 

 

- попуњен образац пријаве на конкурс за расподелу средстава за финанирање програма у којем 

се наводе појединачне активности које се предвиђају програмом са износом средстава 

неопходних за реализацију тих активности и спецификацијом износа средстава из сопствених 

прихода, укупан износ средстава из буџета општине и других извора; 

- понуду за извођење радова  који садржи опис радова и количине потребне за извођење радова 

на  објекту са ценом (издату од стране правног субјекта који се бави извођењем радова); 

– одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова; 

– потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима 

који регулишу област планирања и изградње; 

-фотографије места извођења радова (на верском објекту или уређење простора  око објекта) 

 Образац пријаве се доставља у штампаном облику који је потписан и оверен печатом 

(на местима која су за то предвиђена). 

  Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за програм. 

Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, 

неблаговремена пријаве, непотписане пријаве, пријаве са непотпуном документацијом или 

поднете на неодговарајућем обрасцу неће се разматрати. 

Образац пријаве и јавни конкурс могу се преузети са званичне интернет странице 

општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.rs. 

 

5.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА 

 

 

Мерила и критеријуми за избор програма за изградњу цркава и верских  објеката су: 

– број верника према последњем попису становништва у насељеном месту  

– степен задовољавања јавног интереса; 

– унапређење стања у области у којој се пројекат реализује. 

Мерила и критеријуми за избор програма за одржавање и обнову цркава и верских 

објеката, су: 

– степен угрожености верског објекта; 

– катагоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, 

споменик културе) и 

– значај верских објеката за културу,уметност историју и слично уколико верски објекат није 

утврђен за споменик културе. 

Мерила и критеријуми за избор програма за одржавање годишњица и манифестација, 

код сваке појединачне пријаве полази се од следећих критеријума: 

- карактер и значај годишњице и црквене манифестације. 

 



 

6.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

  

Попуњени, одштампани и потписани пријавни образац са пратећом документацијом 

доставља се у затвореној коверти са назнаком:  

"ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА - НЕ ОТВАРАТИ",са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, на 

адресу: 

  Општинска управа општине Мало Црниће, Комисија за расподелу средстава за 

финансирање програма цркава и верских заједница,  Бајлонијева 119, 12311  Мало Црниће. 

Пријава се предаје лично на писарницу Општинске управе општине Мало Црниће или 

препоручено поштом на горе назначену адресу. 

 

7.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана од дана објављивања конкурса на 

званичној интернет страници општине Мало Црниће. Конкурс је отворен закључно са даном 

06.03.2023. године. 

Комисија разматра пристигле пријаве по основу јавног конкурса и саставља листу за 

расподелу средстава за финансирање програма која се објављује на званичној интернет 

страници Општине Мало Црниће и на огласној табли Општинске  управе. 

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од осам дана од дана њеног 

објављивања.  

Решење о расподели средстава за финансирање програма цркава и верских заједница 

доноси Општинско веће општине Мало Црниће у року од 30 дана од дана пријема докумената 

од стране Комисије. Решење ће се корисницима доставити у року од осам дана од доношења 

истог. Председник општине Мало Црниће са корисницима средстава закључује уговор о 

финансирању програма цркава и верских заједница. 

 

Број:06-3/2023-6 

Датум: 13.02.2023.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Малиша Антонијевић, с.р. 


