
      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЈНИК 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Број: 156/2018 

Датум: 07.08.2018.г.                                                                                                                

                                                                                                                               

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС',бр.129/07, 83/14-

др.закон и 101/16), члана 56. Статута општине Бојник  ('' Сл.гласник града Лесковца'', 

бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/15 и 1/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени 

гласник РС”, бр. 51/09,99/11-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине 

Бојник за 2018.годину (''Сл.гласник града Лесковца, бр. 27/17), члана 7. Правилника о 

начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним 

верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 

територији општине Бојник (''Сл.гласник града Лесковца, бр. 12/18) , председник општине 

Бојник дана  07.08.2018.године доноси : 

 

                                                                       О Д Л У К У 

 

1. ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ 

ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ 

И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 

2018.ГОДИНУ  ОД 03.07.2018 ГОДИНЕ.  

 

                                                           О б р а з л о ж е њ е : 

 

 На Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских 

објеката на територији општине Бојник за 2018.годину , расписан 03.07.2018.године, 

поднете су четри пријаве. Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним 

верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 

територији општине Бојник констатовала је да све четри пријеве нису испуниле у 

потпуности формално- правне услове конкурса, због чега се исте одбацују.  

          Комисија је стога доставила Предлог  о обустави поступка по напред поменутом 

Јавном конкурсу председнику општине Бојник и расписавању новог Јавног конкурса  за 



финансирање или суфинансирање пројеката цркава и традиционалних верских заједница 

за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине 

Бојник за 2018.годину. 

На основу предлога из записника Комисије за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији општине Бојник донета је Одлука о обустављању поступка 

по Јавном конкурсу бр.08-1/18. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                           Небојша Ненадовић 


