
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл .лист општине 

Пландиште“, број16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 6. Oдлуке о буџету општине 

Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016), члана 2. 

Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама 

(„Сл.лист општине Пландиште“, бр.  19 /2016), Закључка о покретању поступка за 

финансирање пројеката цркава и верских заједница  у општини Пландиште за 2017. годину 

( „Службени лист општине Пландиште“ ,број /2017), а у складу са Обавезним садржајем 

смерница за предлагаче програма/пројеката („Службени лист општине Пландиште“, број  

/2017), Општинско веће општине Пландиште, расписује  

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. Предмет јавног конкурса  

Расписује  се конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским 

заједницама за реализовање пројеката из буџета општине Пландиште за 2017. 

годину. 

 

2. Намена и износ средстава за коју се конкурс спроводи  

 Средства намењена овим конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из 

следећох области:  

           1) адаптација, реконструкција  или  инвестиционо  и  текуће  одржавање  цркава, 

верских објеката и парохијских домова; 

            2)  набавка и заштита црквених реликвија;  

           3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и 

историју црквене/верске заједнице; 

            4)  организовање посета другим црквеним/верским заједницама; 

           5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску 

заједницу. 

Износ средстава који се расподељује у 2017. години из буџета општине Пландиште  износи  

3.000.000,000 динара. 

 

3. Организације које имају право на подношење пријава 

 

1) Цркве и верске заједнице са територије општине Пландиште 

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по 

конкурсу. 

4. Документа која је потребно приложити уз пријаву 

Црква/верска заједница подноси пријаву на конкурс Комисији. 



Подносилац пријавце доставља један штампани оригинал конурсне 

документације, који је потписан и оверен  печатом  (на местима која су за то 

предвиђена) 

Пријавни образац  треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се 

процени на најбољи могући начин.  

5. Место и рок за подношење пријаве 

Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, 

заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Може се доставити: 

–лично, у услужном центру општине Пландиште , сваким радним даном од 7 до 

15 часова; 

–поштом, на  адресу: општина Пландиште, Комисији за доделу средстава 

верским заједницама, Пландиште, Војводе Путника 38, са назнаком  „Пријава на 

конкурс Општине Пландиште за финансирање пројеката верских заједница у 

2017. години 

На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве. 

Пријаве послате на било који други начин (напр. факсом или електронском 

поштом) или испоручене на другу адресу , неће бити узете у разматрање. 

Рок за подношење пријава је  30 дана од дана објављивања. 

6. Начин објављивања 

Конкурс се објављује на интернет страници општине (ww.plandiste-opstina.rs) и 

на огласној табли општине Пландиште. 

Додатне информације се могу добити на телефон број 013 /862 335 
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