
                                                                                                                     

                                                                                                                                 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС',бр.129/07, 83/14-

др.закон и 101/16), члана 58. 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) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (''Сл.гласник града Лесковца, бр. 

17/2012), председник Општинског већа  општине Бојник, на седници одржаној дана 03.07.2018. 

године,  расписује 

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 

 

 

На конкурсу може да учествује удружење- традиционалне цркве и верске заједнице: 

 које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 

99/11) и Законом о црквама и верским заједницама ( ''Сл.гласник РС , бр. 36/06); 

  које  пројекат реализује на територији општине Бојник; 

 које је директно одговорно за припрему и извођење програма;  

 које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај везан за његову 

делатност;  

 које нема блокаду рачуна. 

 

Средства за Јавни конкурс су планирана  Одлуком о буџету општине Бојник за 2018.годину у 

разделу 5,програмска активност 0901-0001, функционална класификација 130, економска 

класификација 481, позиција 101, у укупном износу од 3.500.000,00 динара, од чега је за 

финансирање/суфинансирање цркава и верских заједница утврђен износ од 1.000.000,00 динара. 

Средства се додељују за  пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018.године 

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области: 

- изградња црквених и верских објеката, 

- текуће поправке и одржавање црквених и верских објеката, 

- обнову црквених и верских објеката, 



- текуће материјалне трошкове, 

- друге пројекте везане за црквене или верске објекте. 

 

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. попуњен образац предлога  пројекта - 5 примерака, 

2. изјава подносиоца пријаве пројекта оверена и потписана ,  

3. доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у ком је субјекат регистрован,                                                   

4. одлуку цркве или верске заједнице о изградњи,адаптацији и реконструкцији верског 

објекта за који се конкурише, 

5. доказ о добијеним потребним дозволама и сагласности надлежних органа предвиђених 

законом и прописима који регулишу ову област, 

6. за пријаве предлога пројеката који се односе на градитељску делатност обавезан је и 

предмер и предрачун радова. 

 

Обавезна комплетна пратећа  документација (уколико је пројекат пријављен у партнерству) је: 

1. Протокол о сарадњи и партнерству , 

2. Статут сваког партнерског удружења , 

3. Потврда о регистрацији за свако партнерско удружење , 

 

1.Традиционалне цркве и верске заједнице могу да поднесу један предлог пројекта по 

конкурсу. 

Основни критеријуми за доделу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава 

и традиционалних верских заједница из буџета општине Бојник за изградњу, одржавање и 

обнову црквених и верских објеката су: 

- да се објекат цркве или традиционалне верске заједнице налази или гради на 

територији општине Бојник, 

- број верника, 

- да ли је црквени или верски објекат под заштитом као културно добро, 

- стање у ком се налази објекат. 

Правилником 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.13/18) утврђена су ближа мерила и критеријуми 

за вредновање пројеката. 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне 

документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком 

„За конкурс – не отварати” на пошти или писарници Општинске управе Бојник на назначеној 

адреси.  

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: 

Општинско веће општине  Бојник 



Комисији за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бојник 

Трг слободе 2-4    16 205 Бојник . 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице  општине Бојник  www.bojnik.rs 

и Портала е-Управа. 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 016/ 821-214 лок.129 ; 016/ 821-139 

лок.129  саветнику Гордани Анђелковић или путем електронске поште на адресу   

office@bojnik.org.rs 

Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај јавни позив / конкурс је 15  дана 

од дана објављивање јавног позива. 

2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна 

комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Бојник, на Порталу е-Управа и на 

Огласној табли Општинске управе Бојник, у року од  30 дана од дана истека рока за подношење 

пријава.  

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 

радна дана од дана објављивања листе. 

На листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања  

Општинском већу општине Бојник. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена , Општинско веће општине Бојник доноси у року од 

15 дана од дана његовог пријема. 

3. Одлуку о избору програма / пројеката  Општинско веће општине Бојник доноси  у року од 

30 дана од дана истека рока за подношење приговора,  која се објављује на званичној интернет 

страници општине Бојник и порталу е-Управа. 

Против одлуке Општинског већа општине Бојник може се покренути управни спор. 

 

03 Број: 182-99-3/2018 

Бојник, 03.07.2018. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Небојша Ненадовић 

 

 

http://www.bojnik.rs/

