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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. закон), члана 64.  и 120. Статута општине Пландиште („Сл .лист општине Пландиште“, 
број16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и 
верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017), Општинско веће Општине 
Пландиште на седници одржаној дана 29.12.2017. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА  

РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   
 

I 
 

Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса  за расподелу буџетских средстава  
црквама и верским заједницама  из буџета општине Пландиште за 2018. (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу: 

 
1. Александра Одавић Мак,  председник, 
2. Олга Димитровски, члан, 
3. Раде Сурла, члан и 
4. Бранка Пантић, члана. 

 
II 
 

Задаци Kомисије су следећи: 
 

 припрема конкурсне документације у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења 
(„Службени гласник РС”, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015) најкасније у року од седам  од дана доношења 
овог решења; 

 оглашавање јавног конкурса на званичној интернет страни Општине у року од једног дана од дана 
израде конкурсне документације; 

 утврђивање листе вредновања и рангирања пријављених пројеката који не може бити дужи од 30 дана 
од дана истека рока за подношење проијава; 

 предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава у року од три дана од дана 
утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених пројеката; 

 на листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у 
року од три дана од дана њеног објављивања; Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана 
од дана њеног објављивања; право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за 
доделу бесповратних средстава;  

 објављивање Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава на званичној интернет 
страници Општине  у року од једног дана од дана њеног доношења; 

 Разматрање кварталних и коначних извештаја;  

 Усвајање коначних извештаја. 
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III 

 
Мандат Комисије траје до окончања активности. 

 
IV 

 
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
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П Л А Н Д И Ш Т Е 

 
 
                              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                      Јован Репац, мастер економиста, с.р. 

 


