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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник  РС'', број 129/07, 
83/2014-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 63. Статута општине 
Бабушница (''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 
13/13), члана 28. 32 и 44. Закона о црквама и верским заједницама (''Службени гласник  
РС'', број 36/2006) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2018. годину  (''Скупштински 
преглед општине Бабушница'', број 17/2017, 5/2018 и 16/2018, Општинско веће општине 
Бабушница расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ 

На основу Одлуке о буџету за 2019. годину из буџета општине Бабушница укупан износ 
средстава намењен за суфинансирање пројеката/програма цркава и верских заједница је 
400.000,00 динара. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 
400.000,00 динара. 

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА 

Средства намењена црквама и верским заједницама основаним у складу са прописима 
којима је уређено њихово оснивање на основу овог Јавног конкурса могу се користити за: 

 Текуће поправке и одржавање; 
 Пројекте адаптације; 
 Пројекте изградње и реконструкције; 
 Органиозовање црквених манифестација(обележавање традиционалних 

годишњица) и  
 Издавачку и научну делатност. 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

Право на подношење пријаве на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање 
пројеката цркава и верских заједница имају цркве и вреске заједнице са седиштем на 
територији општине Бабушница ( или које делују на територији општине Бабушница). 

Пријаве на Конкурс подносе се искључиво на обрасцима који се могу преузети са 
званичног сајта општине Бабушница www.babusnica.rs . 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Подносилац пројекта/програма уз пријаву доставља следећу документацију: 

 Доказ о подносиоцу пријаве- извод из регистра надлежног министарства; 
 Фотокопију ПИБ обрасца; 
 Изјаву одговорног лица да су обезбеђена средства од другог донатора или из 

сопствених прихода; 
 Образац пријаве (детаљан опис пројекта за чије се суфинансирање подноси 

пријава); 
 За пројекте адаптације, изградње и реконструкције неопходно доставити сву 

документацију у складу са Законом о планирању и изградњи и подзаконским 
актима. 

Детаљан опис пројекта/програма треба да садржи податке о корисницима 
пројекта/програма, значају, месту и времену реализације програма/пројекта и детаљан 
финансијски план. 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве према којој 
одговорно лице подносиоца пријаве под кривичном и материјалном одговорношћу 
изјављује: 

 Да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 
 Да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
 Да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно 

пројекта на прописаном обрасцу са финансијском документацијом, 
 Да ће током реализације програма/пројекта у публикацијама и другим 

медијимабити назначено да је реализацију подржала општина Бабушница. 

Пријаве на Конкурс са наведеном документацијом предају се  у затвореној коверти у 
писарници Општинске управе општине Бабушница или путем поште на адресу  Ратка 
Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком „Пријава на конкурс општине Бабушница за 
суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница, не отварати“. 

Пријаве се достављају  у периоду од 05.02.2019.године до 20.02.2019.године. 

Неблаговремене пријаве, пријаве уз које није поднет ни један прописани документ наведен 
у Конкурсу осим обрасца за пријаву, пријаве које су поднете на неодговарајућем обрасцу 
или за намене супротне овом Конкурсу неће бити разматране.  

 

 

 



Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су: 

Критеријуми Максимални 
број бодова 

1. Циљеви пројекта /20 

1.1. Да ли циљеви пројекта имају утицај на друштвену средину? 20 

2. Резултати пројекта /20 

2.1. Да ли су резултати у скалду са предвиђеним активностима? 10 

2.2. Да ли су резултати пројектних активности оствариви? 10 

3. Планирани утицај на циљне групе /10 

3.1. Укупна позитивна промена који остварени резултати постижу код 
циљних група у односу на садашње стање? 10 

4. Краткорочни и дугорочни ефекти пројекта (одрживост) /20 

4.1. Да ли ће предлог пројекта имати вишеструки ефекат у будућности? 10 

4.2. Да ли ће предлог пројекта имати могућност наставка? 10 

5. Предлог финансијског и наративног буџета /20 

5.1. Да ли предлог пројекта има сопствено учешће/финансирање из других 
извора? 10 

5.2. Да ли су активности на прави начин изражене у буџету пројекта? 5 

5.3. Да ли је пропорција процењених трошкова и очекиваних резултата 
задовољавајућа? 5 

6. Кадровски капацитет /10 
Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 10 

УКУПНО /100 
 

Одлуку о избору програма којима се из буџета општине додељују средства Општинско 
веће општине Бабушница доноси у року од 20 дана од достављања предлога комисије. 

Одлука о избору програма се објављује на званичном сајту општине Бабушница. 

Пројекат мора бити реализован најкасније до 01.12.2019. године. 

У Бабушници, 

05.02.2019. године 

Председница општине 
                                                                                                                Слађана Николић с.р. 

                                                                                                                 


