Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације црквама и верским
заједницама Опщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ,на пснпву шлана 32. Закпна п црквама и
верским заједницама ( Службени гласник РС" брпј 36/2006), шлана 9. Одлуке п бучету ппщтине
Нпва Варпщ за 2017. гпдину бр. 06-47/20/2016-07 пд 17.12.2016. гпдине („Сл. лист ппщтине Нпва
Варпщ“ брпј 26/2016) и Правилника п расппређиваоу бучетских средстава за дптације црквама и
верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, кап и закљушка Опщтинскпг
већа ппщтине Нпва Варпщ брпј 06-29/6/2017-03 пд 23.03.2017. гпдине, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Расписује се кпнкурс за дпделу бучетских средстава црквама и верским заједницама кпје делују на
теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 2017. гпдину. На пснпву пвпг кпнкурса расппделиће се
2.000.000,00 (два милипна) динара, за инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и другим
верским пбјектима.
II
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.
III
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 и
- да ли су из других извпра сакупљана средства, па је пптребан самп један деп средстава да би
се затвприла финансијска кпнструкција.

IV
Традиципналне цркве пднпснп верске заједнице кпје делују на теритприји ппщтине Нпва
Варпщ, ппднпсе писмене 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
(пбразац пријаве дпставља се у једнпм примерку кап и кппије дпкументације).

Образац пријаве на кпнкурс са пдгпварајућпм дпкументацијпм предаје се на писарници
Опщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе:
“Опщтинска управа Нпва Варпщ – Кпмисији за сашиоаваое листе за финансираое
прпграма/прпјеката верских заједница, ул. Карађпрђева 32, 31320 Нпва Варпщ” са назнакпм “не
птварати”.
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у
Одељеоу за финансије и бучет ОУ Нпва Варпщ, канцеларија бр.307 , кпнтакт пспба Миља
Васпјевић свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд 18. априла дп 04. маја 2017. гпдине.
V
Кпмисија разматра пристигле пријаве и у рпку пд 15 дана пд дана истека рпка за
ппднпщеое пријава сашиоава листу за финансираое, кпја ће се пбјавити на званишнпј интернет
страници Опщтине и на пгласнпј табли Опщтине.
На листу, ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра кпмисији у рпку пд 3 дана пд дана
пбјављиваоа листе. Одлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана
оегпвпг пријема.
Накпн истека рпка за пригпвпр, на пснпву сашиоене листе за финансираое, Кпмисија
утврђује предлпг пдлуке п избпру прпграма/прпјеката и исти дпставља Председнику ппщтине.
Одлуку п избпру прпграма дпнпси Председник ппщтине Нпва Варпщ и закљушује угпвпр
кпјим се уређују међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрених страна.
VI
Неблагпвремене пријаве неће се разматрати.

