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140.

На основу члана 28, члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама
(„Службени  гласник  РС“, број 36/2006), члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној  самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 64. и 120. Статута општине
Пландиште („Сл лист општине Пландиште“, бр.  16/2008. 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1.
Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“,
бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине  Пландиште, на седници оджаној дана 05.08.2016.
године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређују услови, обим, начин, критеријуми  и поступак  доделе
средстава црквама и верским заједницама за финансирање и суфинансирање програма/пројеката
из буџета општине  Пландиште, ради унапређивања верских слобода и културе.

Члан 2.

Финансирање и суфинансирање пројеката верских заједница врши се на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс) који расписује Општинско веће општине  Пландиште на предлог
Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских  средстава црквама и верским
заједницама (у даљем тексту: Комисија).

Комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама формира Општинско веће.

Комисија има председника и најмање 2, а највише 4 члана.

Комисија  је независна  у свом раду, али је  дужна да  на  захтев  Општинског  већа  општине
Пландиште  поднесе извештај о свом раду.

Члан 3.

Конкурс се објављује  на огласној табли и званичном сајту општине (www.plandiste-opstina.rs).

Јавни конкурс се расписује по ступању на снагу Одлуке о буџету за годину за коју се Конкурс
расписује.

Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње.



Стр -411- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број:19 05.08.2016.

Пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом на прописаним обрасцима, а који није
краћи од 15 ни дужи од 30 дана од датума објављивања.

Пријаве на конкурс подноси се у Услужном центру општине Пландиште или поштом, а на
адресу Општина Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште са назнаком „Конкурс за верске
заједнице”).

За спровођење целокупног поступка задужена је Комисија.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 4.

Право на подношење пријаве за доделу средстава црквама и верским заједницама имају
подносиоци који испуњавају следеће  услове:

1) да подносилац предлога пројекта има статус  цркве  или  верске заједнице, у складу са
Законом о црквама и верским заједницама (да је уписан у регистар цркава и верских заједница
Министарства правде);

2) да подносилац има седиште на територији општине Пландиште и/или се активности
пројекта/програма реализују на територији општине Пландиште.

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.

Области и намена за финансирање и суфинансирање
пројеката за цркве и верске заједнице

Члан 5.

Финансираће се следеће намене и 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.

Члан 6.

Активности које се (су)финансирају:

- инвестициони радови на црквеним храмовима и другим сакралним објектима, изградња
нових и обнова постојећих црквених храмова, а  посебно  црквених и  верских  објеката који  су
споменици културе и знаменитости општине;
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- обнова парохијских домова;
- обнова икона и олтарских иконостаса/слика и других црквених реликвија;
- обележавање годишњица посвећења верских објеката;

- обележавање значајних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/
верске заједнице;

- организовање црквених манифестација и скупова;
- неговање и развој рада црквених хорова и њихово учешће на хорским фестивалима;
- организовање стручних и научних скупова;
- добротворно-хуманитарна делатност;
- издавачка делатност;
- научна истраживања везана за цркву.

Критеријуми за (су)финансирање пројеката за цркве и верске заједнице

Члан 7.

Пре избора програма/пројеката за (су)финансирање из буџета општине Пландиште, Комисија
врши административну и техничко-финансијску проверу.

Административна провера састоји се из два дела:

1) Провера да ли је пријава комплетна,односно да ли је поднета целокупна документација у
складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;

2) Провера да ли подносилац пријаве и пројекат (предложене активности) задовољавају
критеријуме постављене у Правилнику, да ли је  трајање и максималан  износ  донације  у  складу са
правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога
буџета.Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Пландиште бодоваће се
према следећим критеријумима:

1. Одговор на тему пројекта (35/100 поена)

- вредност верског објекта као културног  и историјског добра: изузетан значај, велики значај,
споменик културе, година изградње и сл. (5-15/100 поена);

- стање у ком се објекат налази – година последњег улагања (5-10/100 поена);
- активности су реалне и адекватне за постизање циљева (5-10/100 поена).

2. Утицај предложеног пројекта (30/100 поена)

- обухват – колике  су  могућности  програма  да  обухвати  шири  круг  корисника  и  подстакне
њихово активно учешће и реализацији;

- одрживост резултата пројекта (5-10/100 поена).

3. Досадашње искуство (10/100 поена)

- број реализованих пројеката (5-10/100 поена).

4. Компетентност предлагача (25/100 поена)
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- логичка матрица пројекта (5-15/100 поена);
- сопствено учешће у пројекту (5-10/100 поена).

5. Обавезни критеријуми:

- реaлан  финансијски  план  и  различити облици  финансирања (копродукција, партнерство и
слично);

- да је организатор пројекта  извршио  своје  обавезе  према  општини  Пландиште у
досадашњим пројектима.

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити
сачињена бодовна ранг листа.

У случају да је већи број пројеката освојио једнак број поена, предност ће бити дата пројектима
који по оцени Општинског већа имају већи јавни интерес за грађане општине Пландиште.

Конкурсна документација

Члан 8.

Конкурсна документација садржи опис пројекта и изјаву.

Обрасци се преузимају у просторијама Услужног центра Општинске управе Пландиште или са
званичне интернет презентације општине Пландиште.

Комисија задржава право да од подносиоца, који су благовремено поднели пријаве, по потреби
затражи додатну документацију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима неће бити разматране.

Пријаве корисника, којима је Општина, током претходних  година доделила  средства на име
финансирања пројекта, а који нису поднели  извештај  о њиховој реализацији, неће  се узимати  у
разматрање.

Испуњеност прописаних услова утврђују овлашћена лица у Комисији.

Спровођење јавног конкурса

Члан 9.

Општинско веће расписује Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине.

Задатак Комисије је да  припреми конкурсну документацију  у  складу са овим Правилником,
огласи јавни конкурс на званичниј интернет страници Општине у року од једног дана од дана израде
конкурсне документације; утврди листу вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од
четрдесет (40) дана од дана истека рока за подношење пријаве.
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Комисија обавља стручни преглед  и  вреднује предложене пројекте, у  складу са условима и
критеријумима наведеним у Закону, овом правилнику и конкурсу доставља Општинском већу
предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању пројекта верских заједница.

Комисија  може подносиоцу пројекта предложити корекције предлога пројекта у делу који се
односи на средства потребна за реализацију пројекта.

Сагласност на финансирање и суфинансирање пројекта верских заједница, на предлог
Комисије, даје Општинско веће општине Пландиште.

Члан 10.

Средства која се у складу  са овим  Правилником одобре за  реализацију  конкретног  пројекта,
могу се користити искључиво за  релаизацију  тог  пројекта, у  складу са уговором који се закључује
између председника Општине и носиоца пројекта (у даљем тексту: уговор) у 4 истоветна примерка.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности  уговорних страна, а нарочито:
назив одобреног пројекта; време реализације пројекта; висина додељених средстава; начин
праћења реализације пројекта; обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношење
извештаја о реализацији пројекта.

Комисија писаним путем обавештава подносиоце пријаве о избору пројекта који ће  бити
суфинансирани, односно финансирани.

Приговор на Одлуке о финансирању и суфинансирању програма верских заједница,учесници
конкурса могу поднети у року од три дана од  дана пријема обавештења.

Право  приговора не задржава извршење Одлуке о финансирању и суфинансирању пројекта
верских заједница.

Члан 11.

Одлука о финансирању и суфинансирању програма верских заједница објављује се на
званичној интернет страници Општине Пландиште у року од једног дана од дана њеног доношења и
на огласној табли Општине.

Члан 12.

По донетој одлуци о избору пројекта за финансирање односно суфинансирање пројекта
верских заједница, носилац пројекта подноси захтев за исплату средстава са пратећом
документацијом Одсеку за привреду и финансије.

Додељена средства се преносе подносиоцу пројекта,чији је пројекат одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених пројеката између подносиоца и Општине Пландиште.
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Члан 13.

Извештај о наменском утрошку средстава, која су додељена за програм/пројекат, подносилац
пројекта, дужан је да достави Комисији, у року од 15 дана од дана завршетка реализације, а
најкасније до краја календарске године.

Финансијски извештај се подноси на прописаном обрасцу, наративни извештај се пише у
слободној форми уз доказе о реализацији пројекта (фотографије, штампане публикације, новински
исечци и сл).

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без
претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор, дужан је да
Општини врати укупан износ средстава одобрених за финансирање или суфинансирање пројекта из
буџета Општине у складу са уговором.

Члан 14.

Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-6/2016-III
Дана: 05.08.2016. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.


