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 На пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 

36/2006.) и шлана 72. Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ", 

бр.10/2008.), Скупщтина ппщтине  Нпва Варпщ, на седници пдржанпј дана ........................................... 

гпдине, дпнелa је 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА  

ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ  
 
 

Шлан 1. 
 

 Овим Правилникпм утврђује се нашин, услпви и критеријуми за дпделу средстава црквама и 

верским заједницама, кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, а ппсебнп за цркве и верске 

пбјекте кпји су пд надлежних пргана прпглащени сппменицима културе, ппступак спрпвпђеоа јавнпг 

кпнкурса за избпр прпграма цркава и верских заједница, кап и права и пбавезе кприсника шији је 

прпграм изабран да буде финансиран из средстава бучета ппщтине Нпва Варпщ. 

 Средства црквама и верским заједницама из става 1. пвпг шлана пбезбеђују се у бучету 

Опщтине на ппзицији Дптације верским заједницама. Висина средстава за финансираое цркава и 

верских заједница из става 1 пвпг шлана Правилника утврђује се сваке гпдине Одлукпм п бучету 

ппщтине Нпва Варпщ.Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 

 Опщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а 

финансираће се самп квалитетни прпјекти кпји испуоавају дефинисане критеријуме. 

 
 

Шлан 2. 
 

 Правo на дпделу средстава имаjу цркве и верске заједнице кпје су пдређене кап 

традиципналне Закпнпм п црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) и кпје 

делују на теритприји Опщтине Нпва Варпщ.  

  
 

Шлан 3. 
 

 Средства се дпдељују за пдгпварајуће инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и 

другим верским пбјектима: 

 пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а ппсебнп верских 

пбјеката кпји су сппменици културе; 

 пбнпва 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. 

Шлан 4. 
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 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 за сппменик  културе 

 висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета Опщтине 

 бучет прпјекта – пбезбеђеое пптребних средстава из сппствених или других извпра 

финансираоа. 

 

 

Шлан 5.  
 

 Средства се дпдељују на пснпву јавнпг кпнкурса кпји расписује Кпмисија за расппделу 

бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама Опщтинске управе Опщтине Нпва 

Варпщ, кпју за сваку бучетску гпдину именује Председник ппщтине. Јавни кпнкурс се расписује 

најмаое једнпм гпдищое за сваку бучетску гпдину, у складу са пвим Правилникпм. 

Јавни кпнкурс се расписује у првпј пплпвини гпдине за текућу гпдину. Рпк трајаоа јавнпг 

кпнкурса је 15 дана пд дана пбјављиваоа. Јавни кпнкурс се пбјављује на званишнпј интернет 

страници Опщтине Нпва Варпщ ( www.novavaros.rs ), на пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ и у 

лпкалним медијима. 

 

 

Шлан 6. 
 

 Јавни кпнкурс за дпделу бучетских средстава црквама и верским заједницама кпје делују на 

теритприји ппщтине Нпва Варпщ, мпра да садржи:  

• предмет јавнпг кпнкурса; 

• дефинисаое пбавезне кпнкурсне дпкументације кпја се ппднпси уз пријаву на кпнкурс; 

• критеријуме за пдабир прпјекта; 

• датум ппшетка и заврщетка јавнпг кпнкурса;  

• изнпс средстава планиран за финансираое или/и суфинансираое прпјеката цркава и верских 

заједница; 

• рпк за реализацију прпјеката; 

• нашин пријављиваоа на кпнкурс; 

• рпкпве за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс и пдлушиваое п дпдели средстава црквама и 

верским заједницама. 

Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама кпје делују на 

теритприји ппщтине Нпва Варпщ налази се у Прилпг бр.1 пвпг Правилника. 

 

 
Шлан 7. 

 
 Пријава на кпнкурс за дпделу бучетских средстава за дптације црквама и верским 

заједницама ппднпси се Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским 

заједницама Опщтинске управе Опщтине Нпва Варпщ, на пбрасцу "Пријава на кпнкурс", кпја ће се 

http://www.novavaros.rs/
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преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељеоу за привреду и 

лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ. 

 
 

Шлан 8. 
 

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. 

 
 

 
                                                                                      Шлан 9. 
 
 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. 

 

 
Шлан 10. 

 
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија 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. 
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 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. 

 

 
Шлан 11. 

 
 На пснпву Одлуке из става 7 шлана 10. пвпг Правилника, накпн дпстављаоа кпригпваних 

бучета пдпбрених прпјеката и птвараоа ппсебнпг наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр, 

Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п финансираоу/суфинансираоу 

прпјеката цркава и верских заједница кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ и кпји се 

финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ.  

 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. (Прилпг бр.7) 

     
 

  
  Шлан 12. 
 

Председник Опщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних 

прпјеката. 

Кприсник средстава дужан је да Кпмисији за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних 

прпјеката, у свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну 

дпкументацију. 

Кприсници средстава су дужни да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су 

дпдељена. Кприсници средстава кпјима су дпдељена средства, дужни су да на крају бучетске гпдине 

( најкасније дп 31.12.) ппднесу извещтај п реализацији прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п 

наменскпм кприщћеоу средстава. 

Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за 

расппделу средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини. 

Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски утрпщили, 

Опщтина Нпва Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава. 

На пснпву извещтаја кприсника средстава, Кпмисија израђује кпнашан извещтај п реализацији 

прпјеката за текућу бучетску гпдину. Кпнашан извещтај дпставља се Председнику Опщтине. 

 

  

Шлан 13. 
 

Средства се за пву намену планирају у бучету ппщтине Нпва Варпщ. 

 
 

Шлан 14. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм листу ппщтине 

Нпва Варпщ".  

http://www.novavaros.rs/
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ПРЕДСЕДНИК  

СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ 

 
Никпла Јелић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Прилпг бр.1 

Кпмисији 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 ................., 

расписује 

 

ЈАВНИ ППЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА   

КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА ...................... ГПДИНУ 

 

Опщтинска управа Нпва Варпщ, дана ............................. гпдине расписује Јавни ппзив за дпделу 

бучетских средстава црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ 

за ............................... гпдину.  

Шлан 1 

КРИТЕРИЈУМИ КПЈЕ ПРЕДЛАГАШ 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 
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-Исламска верска заједница 

Средства се дпдељују за пдгпварајуће инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и другим 

верским пбјектима: 

 пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а ппсебнп верских 

пбјеката кпји су сппменици културе; 

 пбнпва 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. 

Шлан 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 

.................. гпдини је .............................. динара. 

Средства су ппредељена Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за ...................................... 

гпдину, са раздела ......... -  Опщтинска управа, функција 840- Верске и пстале услуге заједнице, 

прпграм 0602-15- Лпкална сампуправа, прпграмска активнпст 0602-0001-Функципнисаое лпкалне 

сампуправе, ппзиција 67, екпнпмска класификација 481931 – Дптације верским заједницама. 

Шлан 3 
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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 ...................... дп ............................. гпдине. 

 

 

Шлан 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. 

http://www.novavaros.rs/
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 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. 

Шлан 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 

заједница из 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. 

Шлан 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. 

http://www.novavaros.rs/
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Цркве и верске заједнице кпјима су дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске 

гпдине ( најкасније дп 31.12.----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 

 

 
Прилпг бр. 2 

 
 

ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 

ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ  

ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И 
ПРПЈЕКАТА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ  

ЗА ....................... ГПДИНУ 

 

Евиденципни брпј*:  

Датум пријема пријаве*:  

(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш) 
 

Ппдаци п ппднпсипцу пријаве: 

1.  
 

Пун назив нпсипца - верске заједнице 

 

 

2.  Матишни брпј          
 

3.  Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)          
 

4.  

Седищте и адреса   

местп:  

ппщтина:  

улица и брпј:  

5.  Кпнтакт-телефпн   

6.  Интернет презентација  

7.  Електрпнска ппщта  

8.  Име и презиме лица пвлащћенпг за 

заступаое  

 

 

Ппдаци п прпграму или прпјекту: 
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9.  Назив прпграма или прпјекта кпјим 

ппднпсилац кпнкурище: 

 

10.  
 

Циљ прпграма или прпјекта: 

 

 

11.  Перипд реализације прпграма/прпјекта: 

 (навести датум ппшетка и заврщетка) 

 

12.  
 

Циљна група кпјпј је прпјекат намеоен: 

 

 

13.  Укупна средстава пптребна за реализацију 

прпграма или прпјекта 

 

 

 

14.  Сппствена средства ппднпсипца планирана 

за реализацију прпграма или прпјекта: 

 

15.  Изнпс тражених средстава из бучета 

Опщтине Нпва Варпщ 

 

16.  Кпнтакт-пспба за реализацију прпграма или 

прпјекта (име, презиме и функција) 

 

17.  Телефпн лица за кпнтакт  

18.  Електрпнска ппщта лица за кпнтакт  

 

Кап пптписани  пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем да сам уппзнат п 

следећем: 

- да је пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава пптребнп птвпри ппсебан 
наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских средстава врщити искљушивп 
прекп пвпг рашуна. 

- да ће надлежнo Одељеое за ппслпве бучета и финансија Опщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ 
пренети дпдељена средства на рашун кприсника у складу са динамикпм прилива средстава у бучет 
ппщтине на пснпву налпга за пренпс Председника ппщтине, 

- да је кприсник дужан да средства кпристи искљушивп за намену за кпје су пна дпдељена,  а 

неутрпщена средства да врати у кприст бучета ппщтине,  

- да је кприсник средстава у пбавези да на свпјим ппзивницама,  брпщурама и псталпм щтампанпм 

материјалу, или на други пдгпварајући нашин, пбјави да је у финансираоу ушествпвала Опщтина Нпва 

Варпщ,  

- да је кприсник средстава у пбавези да најкасније дп 31.12.....гпдине ппднесе Кпмисија за праћеое 

реализације финансираних прпјеката  и  кпнтрплу оихпве реализације, Извещтај п наменски 

утрпщеним средствима,  са пдгпварајућпм дпкументацијпм,  

- да  ће у слушају сумое да дпдељена средства нису наменски кприщћена, Председник ппщтине 

ппкренути ппступак пред надлежним прганима,  ради кпнтрпле закпнитпг и наменскпг кприщћеоа 

средстава,  
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- да укпликп се утврди, да се дпдељена средства нису наменски кпристила, пријаве тих ппднпсилаца 

се неће узимати у разматраое за перипд пд наредне 3 гпдине, приликпм оихпвпг ушещћа на 

кпнкурсу за дпделу средстава. 

 

У ____________________, 

__________________20...... гпдине 

 

М. П. __________________________________________________________ 

 (свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника ппднпсипца) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прилпг бр. 3 
 

 

ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА 

ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ  

ЗА РАСППДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 

Евиденципни брпј*:  

Датум пријема пријаве*:  

(*  Пппуоава Општинска управа ппштине НпваВарпш) 

 

ПРИЈАВА НА КПНКУРС  

Назив ппднпсипца: 
 
 
 

Намена кприщћеоа 
тражених средстава: 

 
 
 

У пбласт прпјекта: 1-10 
(пдгпварајући ппдвући; самп 

један!) 
 

1. пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, 
а ппсебнп верских пбјеката кпји су сппменици културе   
2. пбнпва парпхијских дпмпва и верских пбјеката-сппменика  
3. уређеое и ревитализација прпстпра верских грпбаља  
4. изградоа и пбнпва капела на грпбљима  
5. изградоа нпвих и пбнпва прппалих тпроева и звпника  
6. пбнпва икпна, верских и сакралних предмета  
7. стављаое нпвих фасада и крешеое верских пбјеката  
8. пбнпва крпва кпји прпкищоава 
9. санираое влаге на зидпвима верских пбјеката 
10. пбнпва прппалих пграда пкп верских пбјеката  
 

Изнпс кпји се тражи из 
бучета ппщтине: 
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Ппдаци п ппднпсипцу пријаве:  

Седищте, ппщтански брпј, улица и брпј:  

Телефпн, факс:  

E-mail адреса:  

Брпј тек. рашуна прганизације-ппднпсипца, 
назив банке: 

 
 
 

Име лица – представника ппднпсипца:  

Адреса и дпступнпст лица-представника 
ппднпсипца: 

 

Брпј пбјеката ппднпсипца  

Адреса, велишина и намена пбјеката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ппдаци п предмету кпнкурса: 

Планирани термин реализације: 
 
 
 

Детаљан ппис активнпсти (трајаое, план активнпсти) 
(Пп пптреби, мпже се наставити на дпдатнпм листу). 
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Пптребни ппдаци у вези кпнкурса  
 

1.Степен угрпженпсти верскпг пбјекта 
 

 

2. Категпризација верскпг пбјекта ( изузетан 
знашај, велики знашај, сппменик културе) 

 

3. Да ли су и пд других извпра дпнација 
сакупљена средства па је пптребан самп деп 
средстава да би се затвприла финансијска 
кпнструкција неппхпдна за пбнпву пбјекта? 

 

4.  Да ли су верскпј заједници дпдељена средства 
из бучета ппщтине у дужем временскпм перипду 
и кпликп су у задоих 5 гпдина  дпдељена 
средства? 

 

5. Знашај верских пбјеката за културу, уметнпст, 
истприју и сл. укпликп верски пбјекат није 
утврђен кап сппменик културе. 

 

 
          
 

         Пвлащћенп лице: 
      М.П.   ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилпг бр. 4 
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Табеларни приказ бучета прпјекта    

 
назив прпјекта 

 
  

  

Трпщкпви јединица 
брпј 

јединица 

цена 
јединице у 

РСД 

Трпщкпви 
у РСД 

Трoщкoви/услугe (материјал, превпз, 
дневнице радника и сл.) 

        

          

        0,00 

        0,00 

          

Укупни трoщкoви прojeктa         #REF! 

     
Извпри финансираоа (А+Б=6) РСД % 

 
А. Изнпс кпји се тражи пд лпкалне 
сампуправе 

  #REF! 
 

Б. Сппственп ушещће 
апликанта/партнера 

  #REF! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилпг бр. 5 
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НАРАТИВНИ БУЧЕТ - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 
Бучет прпјекта 

 
НАРАТИВНП ПБЈАЩОЕОЕ БУЧЕТА ПРПЈЕКТА 
 
 

Трпщкпви 
Ппищите защтп је бащ пва врста трпщкпва 
неппхпдна за реализацију прпјекта (материјал, 
превпз, дневнице радника и сл.) 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

                    Местп и датум: 
  _______________________________  ______________________________________ 

 

                                 Пптпис пдгпвпрнпг лица 
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Прилпг бр. 6 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕНУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКАТА 
Административна прпвера пријаве на кпнкурс ппдразумева, према јавнпм кпнкурсу 

дефинисанп: 
1. Исппщтпван рпк за ппднпщеое предлпга прпјекта/прпграма 

2. Кпмплетна пријава са свпм пратећпм дпкументацијпм у траженпј фпрми 

Приликпм прпцене пристиглих предлпга прпјекта, кпмисија ће кпристити утврђене 
критеријуме и листе бпдпваоа на пснпву кпјих се рангирају пријаве: 

 

КРИТЕРИЈУМ БРПЈ ППЕНА 

Степен угрпженпсти верскпг пбјекта 

 

10 

Категпризација верскпг пбјекта кап културнпг дпбра (изузетан знашај, 
велики знашај, сппменик културе) 

 

10 

Знашај верских пбјеката за културу, уметнпст, истприју и сл. укпликп 
верски пбјекат није утврђен за сппменик  културе 

 

10 

Висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета 
Опщтине 

 

10 

Бучет прпјекта – пбезбеђеое пптребних средстава из сппствених или 
других извпра финансираоа. 

 

10 

Разрађенпст и извпдљивпст плана реализације прпграма или прпјекта 10 

У кпјпј мери ће активнпсти предвиђене прпјектпм имати кпнкретан 
утицај на циљне групе 

10 

Развпјна, институципнална и финансијска пдрживпст прпјекта 10 

Знашај прпмене кпја се пшекује накпн примене прпјекта 10 

Прецизнп и детаљнп приказан наративни бучет прпјекта кпји 
пбјащоава усклађенпст предвиђенпг трпщка са прпјектним 
активнпстима 

5 

Прпмпција, тп јест публицитет кпји се пгледа у нашину инфпрмисаоа 
циљне групе и щире јавнпсти п прпграму или прпјекту 

5 

УКУПНП:  100 

 
 
 
 
Прилпг бр. 7 
 



 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГПВПР  

п финансираоу/суфинансираоу прпграма и прпјеката црквама и верским заједницама  

на теритприји ппщтине Нпва Варпщ у .................... гпдини 

 

 између угпвпрних страна 

 

1. ППЩТИНА НПВА ВАРПЩ, Улица Карађпрђева бр.32, матишни брпј 07239009, щифра 

делатнпсти 84-11,  ПИБ 101068631, кпју заступа председник ппщтине Нпва Варпщ  Радпсав 

Васиљевић ( у даљем тексту: Давалац средстава), с једне стране,  

 

и 

 

2. ......................................................., адреса ......................................, матишни брпј: ....................., 

ПИБ: ...................................... (даље у тексту: Кприсник средстава), кпју заступа 

....................................................., са друге стране, 

 

Шлан 1 

Предмет пвпг угпвпра јесте регулисаое међуспбних права и пбавеза угпвпрних страна ради 

спрпвпђеоа прпјекта Прпјекат ........................................................... за кпји су дпдељена средства на 

пснпву Јавнпг кпнкурса за дпделу бучетских средстава за финансираое и суфинансираое прпграма и 

прпјеката црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 

............................ гпдину пбјављенпг у ................................... и на www.novavaros.rs 

....................................... гпдине за спрпвпђеое прпграма пд јавнпг интереса.  

Овај угпвпр се закљушује у функцији ппдстицаја прпјектних активнпсти верских заједница за 

реализацију прпјекта ........................................................... Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг 

пптписиваоа давапца средстава и кприсника средстава. 

 

                                                                                          Шлан 2 

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Нова Варош за ............ годину ( Сл.лист општине Нова Варош бр..........), 

Правилника о распоређивању буџетских средстава број ........................................ од ................................... године  за дотације 

црквама и верским заједницама , а финансирају се из буџета општине Нова Варош , Конкурса за доделу буџетских средстава 

црквама и верским заједницама на територији општине Нова Варош, објављеног у .................................. и на www.novavaros.rs  

....................................... године, листе за вредновање и рангирање програма и пројеката црквама и верским заједницма број  

...................................... од .................................... године , Одлуке о додели буџетских средстава ........................................, члана 68. 

Статута општине Нова Варош ("Сл. лист општине Нова Варош", бр.............................), закључује се   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БРОЈ:  

ДАТУМ:  

НОВА ВАРОШ 

 

http://www.novavaros.rs/
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 Давалац средстава се пбавезује да ће на име расппређених средстава ппредељених 

Одлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за ...................................... гпдину, у складу са финансијским 

планпм и прпгрампм, пренпсити средства пп пптреби у гпдищоем изнпсу пд ................................. 

динара, са раздела ......... -  Опщтинска управа, функција 840- Верске и пстале услуге заједнице, 

прпграм 0602-15- Лпкална сампуправа, прпграмска активнпст 0602-0001-Функципнисаое лпкалне 

сампуправе, ппзиција 67, екпнпмска класификација 481931 – Дптације верским заједницама, на 

пснпву писменпг захтева кприсника средстава, а пп Закљушку председника ппщтине. 

Шлан 3 

Давалац средстава пбавезује се да средства из шлана 2. пвпг Угпвпра схпднп писменим 

захтевима кприсника и пп Закљушку председника ппщтине уплаћује на ппсебни наменски рашун кпд 

Управе за трезпр, брпј .............................  

Давалац средстава има правп да, у слушају немпгућнпсти плаћаоа према захтевима 

кприсника, а из разлпга кпји не зависе пд Давапца средстава плаћаое изврщи накпн престанка 

насталих пбјективних пкплнпсти, и тп у најкраћем рпку. 

 

Шлан 4 

Кприсник средстава у пбавези је да реализује прпјектне активнпсти и све финансијске 

трансакције везане за реализацију прпјекта у перипду кпји је дефинисан у пдпбренпм бучету 

прпјекта. (Прилпг бр.1) 

 

Шлан 5 

Кприсник средстава има пбавезу да се п наменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг 

угпвпра стара на нашин кпји ппдразумева оихпвп кприщћеое у функцији реализације прпјектних 

активнпсти, а у складу са пдпбреним бучетпм прпјекта. 

Кприсник средстава има пбавезу да пдмах, а најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд сазнаоа, 

пбавести Давапца средстава п ненаменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг угпвпра, или другпј 

пкплнпсти пд утицаја на пствариваое сврхе угпвараоа. 

 

Шлан 6 

Кприсник средстава дужан је да дпстави Давапцу средстава финални гпдищои извещтај 

накпн реализације прпјекта најкасније дп ......................... гпдине. Кприсник средстава дужан је да у 

финалнпм гпдищоем извещтају дпстави кпмплетан финансијски извещтај заједнп са наративним 

извещтајем п реализацији и средстава дпдељених пд стране Давапаца средстава и сппствених 

средстава схпднп пдпбренпм бучету прпјекта из Прилпга бр. 1 пвпг Угпвпра.  

Уз извещтаје се пбавезнп дпставља кппија кпмплетне рашунпвпдствене дпкументације п 

укупнп утрпщеним средствима, кап и дпкази п реализацији дпдељених средстава и сппствених 

средстава схпднп ставу 1 пвпг шлана (сва плаћаоа мпрају се врщити прекп рашуна ). 

Кприсник средстава дужан је да пп заврщетку прпјекта и дпстављаоу заврщнпг извещтаја, у 

рпку пд 30 дана, изврщи ппвраћај средстава кпја нису пправдана пп пдпбренпм прпјекту.  

Давалац средстава дужан је да дпнесе Закљушак п усвајаоу/неусвајаоу финалнпг гпдищоег 

извещтаја из става 1 пвпг шлана Кприснику средстава, у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа 

извещтаја. 
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Шлан 7 

Кприсник средстава дужан је да у свакпм тренутку на захтев Давапца средстава пмпгући 

кпнтрплу реализације прпјекта, све дпдатне садржајне и административне инфпрмације п прпјекту, 

кап и сву финансијску дпкументацију везану за спрпвпђеое прпјекта. 

У слушају неизврщеоа пбавеза, даваоа неистинитих ппдатака, ненаменскпг трпщеоа 

средстава или неиспуоаваоа пдредби пвпг Угпвпра у предвиђеним рпкпвима, Давалац средстава 

има правп да раскине угпвпр за суфинансираое, те да затражи ппвраћај средстава са припадајућпм 

закпнскпм затезнпм каматпм у складу са дпбијенпм инструкцијпм пргана лпкалне сампуправе. 

 

Шлан 8 

Кприсник средстава пбавезан је да тпкпм спрпвпђеоа прпјекта, на јасан и недвпсмислен 
нашин, навпди да се прпјекат суфинансира из бучета ппщтине Нпва Варпщ, и тп на следећи нашин: 

(а) визуелнп, кприщћеоем грба ппщтине Нпва Варпщ   и 

(б) текстуалнп, ћирилишним писмпм, јаснп видљивп и упшљивп – Опщтина Нпва Варпщ. 

Кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпстави предлпг прпмптивних материјала 
и публикација на пптврду пре пбјављиваоа и щтампаоа.  

Кприсник средстава у пбавези је да у публикацијама кпје су деп прпјекта навпди сегмент п 
пдрицаоу пд пдгпвпрнпсти за оегпв садржај, и тп на следећи нашин: „Ставпви изражени у пвим 
публикацијама искљушива су пдгпвпрнпст аутпра и оегпвих сарадника и не представљају нужнп 
званишан став ппщтине Нпва Варпщ. 

 

Шлан 9 

За пптребе представљаоа и прпмпције прпјеката у земљи и инпстранству, кприсник 
средстава пружиће Давапцу средстава, без надпкнаде, на некпмерцијалнп кприщћеое, инфпрмације 
п прпјекту суфинансиранпм средствима Давапца средстава. 

Дпк прпјекат траје, кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпставља све прес-
материјале, публикације, најаве и саппщтеоа, кап и фптпграфије и материјале с јавних наступа у вези 
с прпмпцијпм и реализацијпм прпјекта. 

Ппсле заврщнпг извещтаја, кприсник средстава пбавезан је да дпстави Давапцу средстава пп 
два примерка и узпрак прес-клипинга, електрпнских и щтампаних публикација, прпмптивнпг 
материјала и визуелнпг идентитета кпји је изграђен и кприщћен у склппу прпмпције прпјекта. 

Шлан 10 

Кприсник средстава дужан је да лицима кпја су пвлащћена пд стране Давапца средстава 
пмпгући увид у реализацију прпјекта у билп кпм мпменту дпк прпјекат траје, щтп ппдразумева 
стављаое на распплагаое свих пптребних инфпрмација, дпкументације и пбразлпжеоа у вези са 
прпјектпм.  

 

Шлан 11 

Угпвпр мпже престати у следећим слушајевима:  

1. Једнпстраним раскидпм, прпстпм изјавпм впље Давапца средстава у следећим слушајевима:  

– укпликп Давапц средстава јаснп, пбразлпженп и недвпсмисленп утврди да се прпјекат не 
спрпвпди у складу са пвим угпвпрпм на пснпву активнпсти и пдпбреним бучетпм прпјекта из 
шлана 1. пвпг Угпвпра; 

– укпликп Кприсник средстава не ппступа у складу с билп кпјим шланпм пвпг угпвпра. 

2. Писменим сппразумпм угпвпрних страна. 

 



 

 

20 
 

 

Шлан 12 

У слушају једнпстранпг раскида пвпг угпвпра, кприсник средстава дужан је да изврщи 

ппвраћај целпкупнпг изнпса дпдељених средстава из шлана 2 пвпг угпвпра. 

У слушају сппразумнпг раскида Угпвпра, оиме ће се дефинисати међуспбна права и пбавезе у 

ппгледу ппвраћаја дпдељених средстава. 

 У слушају да кприсник средстава не ппщтује пдредбе пвпг угпвпра, кап и у слушају ненаменске 
упптребе средстава дпбијених пвим угпвпрпм, Давалац средстава ће ппкренути пдгпварајући 
ппступак пред надлежним судпм. 

Шлан 13 

На пвај угпвпр примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.  

У слушају сппра надлежан је Привредни суд у Ужицу. 

Шлан 14 

              У прилпгу бр.1 пвпг Угпвпра је пдпбрени бучет прпјекта са наративним пписпм бучета. 

Овај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих су пп 2 (два) за сваку 

угпвпрну страну. 

 

 

УГПВПРНЕ СТРАНЕ: 

 

 Давалац средстава                       Кприсник средстава  

   Ппщтина Нпва                                                                                                         .....................................   

Председник ппщтине                                                                                                 Закпнски заступник  

Радпсав Васиљевић                                                                                               ...................................... 

 

_____________________                                    _____________________ 


