Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама
ппщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама
(“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.), шлана 72. Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине
Нпва Варпщ", бр.10/2008.) и Правилника п расппређиваоу бучетских средстава за
финансираое/суфинансираое прпјеката цркава и верских заједница, кпје делују на теритприји
ппщтине Нпва Варпщ брпј 06-4/7/2018-02 и Одлуке Председника ппщтине бр. 400-67/2019-01
расписује

ЈАВНИ ППЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ ЗА 2019. ГПДИНУ

Опщтинска управа Нпва Варпщ, дана 05.04.2019. гпдине расписује Јавни ппзив за дпделу
бучетских средстава црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва
Варпщ за 2019. гпдину.

Члан 1
КРИТЕРИЈУМИ КПЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРПГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
Правп ушещћа на пвпм кпнкурсу за дпделу бучетских средстава имају цркве и верске
заједнице кпје су пдређене кап традиципналне Закпнпм п црквама и верским заједницама кпје
делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, а тп су:
-Српска правпславна црква и
-Исламска верска заједница
Средства се дпдељују за пдгпварајуће инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и другим
верским пбјектима:


Обнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а ппсебнп верских
пбјеката кпји су сппменици културе;



Обнпва парпхијских дпмпва и верских пбјеката – сппменика;



уређеое и ревитализација прпстпра верских грпбаља;



изградоа и пбнпва капела на грпбљима;



изградоа нпвих и пбнпва прппалих минарета и звпника;



пбнпва икпна, верских и сакралних предмета;



стављаое нпвих фасада и крешеое верских пбјеката;



пбнпва крпва кпји прпкищоава;



санираое влаге на зидпвима верских пбјеката;



пбнпва прппалих пграда пкп верских пбјеката.

Мерила и критеријуми за избпр прпјеката за изградоу, пдржаваое и пбнпву верских пбјеката
су:
-степен угрпженпсти верскпг пбјекта
-категпризација верскпг пбјекта кап културнпг дпбра (изузетан знашај, велики знашај,
сппменик културе)
-знашај верских пбјеката за културу, уметнпст,истприју и сл.укпликп верски пбјекат није
утврђен кап сппменик културе
-висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета ппщтине
-да ли су из других извпра сакупљана средства, па је пптребан самп један деп средстава да
би се затвприла финансијска кпнструкција.

Члан 2
ИЗНПС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАОЕ И/ИЛИ СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Укупан изнпс средстава за финансираое и/или суфинансираое прпјеката за инвестиципне
радпве на црквеним хрампвима и другим верским пбјектима из Бучета ппщтине Нпва Варпщ у
2019. гпдини је 2.000.000,00 динара.
Средства су ппредељена Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 2019. гпдину, са
раздела 5 - Опщтинска управа, функција 840- Верске и пстале услуге заједнице, прпграм 1201Развпј културе и инфпрмисаоа, прпграмска активнпст 1201-0001-Функципнисаое устанпва
културе и инфпрмисаое, ппзиција 132, екпнпмска класификација 481931 – Дптације невладиним
прганизацијама.

Члан 3
ПБАВЕЗНА КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈУ ТРЕБА ДПСТАВИТИ:
Пбавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је следећа:



пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс ( Прилпг бр.2);



пппуоен пбразац предлпга прпјекта (Прилпг бр.3);



пппуоен пбразац бучета прпјекта ( Прилпг бр.4);



пппуоен пбразац наративнпг бучета прпјекта ( Прилпг бр.5);



извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана п упису у пдгпварајући регистар, у складу
са Закпнпм п црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) ;



изјаву партнера на прпјекту.

Традиципналне цркве пднпснп верске заједнице кпје делују на теритприји ппщтине Нпва
Варпщ, ппднпсе пријаве на пвај кпнкурс у рпку пд 15 дана пд дана пбјављиваоа пвпг
Кпнкурса.Пријава на кпнкурс ппднпси се на јединственпм пбрасцу шију садржину пдређује
Кпмисија (кпнкурсна дпкументација се ппднпси у 1 щтампанпм примерку, са електрпнски
пппуоеним пбрасцима на српскпм језику).
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде
пснпвни ппдаци п ппднпсипцу пријаве. Пријаве се предају на писарници Опщтинске управе Нпва
Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе: "Опщтинска управа Нпва
Варпщ - Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама“,
ул. Карађпрђева 32, 31320 Нпва Варпщ
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у
Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија 307,свакпг раднпг
дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд 05.04. дп 19.04.2019. гпдине.

Члан 4
РАЗМАТРАОЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА НА КПНКУРС
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија за расппделу бучетских
средстава разматра пријаве у складу са услпвима кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте,
на пснпву критеријума дефинисаних у Листи критеријума за рангираое предлпга прпјеката цркава
и верских заједница ( Прилпг бр. 6).
На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и
рангираоа пријављених прпјеката цркава и верских заједница са навпђеоем изнпса нпвшаних
средстава, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава и
пбјављује је на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs и пгласним таблама ОУ Нпва
Варпщ.
Ппднпсипци пријава на јавни кпнкурс имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену
дпкументацију пп утврђиваоу предлпга Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката, у
рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа листе.
На листу из става 3 пвпг шлана ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3
дана пд дана оенпг пбјављиваоа. Одлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15
дана пд дана оегпвпг пријема.
Накпн истека рпка за пригпвпр, на пснпву Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених
прпјеката и разматраоа дпспелих пригпвпра, кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Одлуке п
финансираоу/суфинансираоу прпјеката цркава и верских заједница, са предлпгпм припритета у
дпдели ппредељених средстава према предлпженим прпјектима.
Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Одлуку п
финансираоу/суфинансираоу прпјеката цркава и верских заједница кпје делују на теритприји
Опщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели ппредељених средстава, а према предлпженим
прпјектима.
Одлука из става 7 пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници
www.novavaros.rs, пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.

Члан 5
ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА П ФИНАНСИРАОУ/СУФИНАНСИРАОУ ПРПЈЕКАТА
Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана пд
дана дпнпщеоа Одлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма дпставе кпригпван бучет
прпјекта, у складу са пдпбреним средствима.
Накпн дпстављаоа кпригпваних бучета прпјеката, Председник ппщтине Нпва Варпщ
закљушује ппјединашне угпвпре п финансираоу/суфинансираоу прпјеката цркава и верских
заједницаиз бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних
средстава птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских
средстава врщити искљушивп прекп пвпг рашуна.
Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти
угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма,
пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга
права и пбавезе угпвпрних страна.
Члан 6
ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПЈЕКАТА
Кпмисија за праћеое реализације прпјекта, прати реализацију финансираних прпјеката и
врщи кпнтрплу оихпве реализације. Кприсник средстава дужан је да Кпмисији, у свакпм мпменту
пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну дпкументацију. Кприсници су дужни
да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су дпдељена.
Цркве и верске заједнице кпјима су дпдељена средства, дужне су да на крају бучетске
гпдин (најкасније дп 31.12.2019. гпдине) ппднесу Кпмисији за праћеое реализације Извещтај п
реализацији прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава. Кприсник кпји није
дпставип извещтај, губи правп да кпнкурище за расппделу средстава за прпјекте у наредне 3
гпдине. Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски утрпщили,
Опщтина Нпва Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава.

Кпмисија за расппделу бучетских средстава

