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Република Србија  

Општина Црна Трава 

Председник општине 

Број: 401-76/2019-02 

Датум: 06.09.2019. године 

Црна Трава 
 
 

На основу 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 Црна Трава, број 06-188/2015-

01 од 13.08.2015. године, Председник општине Црна Трава дана 06.09.2019. године, 

расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

I ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
 

Општина Црна Трава ће финансирати и суфинансирати програме и пројекте цркава 

и традиционалних верских заједница на територији Општине Црна Трава за 2019. годину и 

то: 
 

- пројекте изградње црквених или верских објеката; 
 
 

Укупан износ средстава за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница у 2019. години планиран је у износу од 1.000.000,00 

динара.  

Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 

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

Трава може изменити структуру при расподели средстава, у зависности од приспелих 

пријава и предложених пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом. 

 
II СУБЈЕКТИ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања 

или суфинансирања пројеката цркава и традиционалних верских заједница за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава имају 

следећи субјекти: 

 

1) традиционалне цркве и 

2) традиционалне верске заједнице. 
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III МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
 

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката 

цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Црна Трава за изградњу, 

одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава јесу: 

- број верника; 

- да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро; 

- стање у ком се налази објекат; 

- суфинансирање пројеката из других извора; 

- усмереност ка што већем броју корисника; 

- унапређење стања у ком се налази објекат; 

- реалан финансијски план за предложени пројекат; 

- да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији 

општине Црна Трава. 

 

IV ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама на територији општине Црна Трава на посебном 

обрасцу „Пријава програма и пројеката за 2019. годину“. 

За сваки програм, односно пројекат, подноси се посебна пријава. 

 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

 

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистован, 

- одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији 

верског објекта за који се конкурише; 

- доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа 

предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област; 

- детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси 

пријава; 

- буџет пројекта;  

- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на 

пројекту (потписане протоколе и др.). 
 

V ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 
 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве, која је саставни део конкурсне 

документације и може се преузети на сајту општине Црна Трава  

http://opstinacrnatrava.org.rs или у Општинској управи општине Црна Трава. 
 

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ 
 

Пријаве на конкурс и остала конкурсна документација се достављају у једној 

затвореној коверти. Пријаве се предају на писарници Општинске управе општина Црна 

Трава или поштом на адресу: Општинска управа општине Црна Трава - Комисији за доделу 

средстава црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Црна 

Трава, Трг Милентија Поповића 57,  16215 Црна Трава. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније 

до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 

поште), без обзира на датум приспећа. 

http://opstinacrnatrava.org.rs/
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Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима 

Комисија неће разматрати. 
Рок за подношење пријава је 16.09.2019. године, до 12:00 часова без обзира на 

начин подношења. 
  

VII ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 

Поступак за доделу средстава спроводи Комисија за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама на територији општине Црна Трава, у складу са 

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 Црна Трава, која разматра пријаве и у складу са 

условима Конкурса, врши избор пројеката и сачињава предлог председнику општине о 

избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Црна 

Трава. 

Комисија задржава право, да пре достављања предлога решења председнику 

општине, може извршити одређене измене у програму или пројекту у погледу активности и 

трошкова реализације, подносиоца пријаве. 

Решење о финансирању или суфинансирању програма и пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из буџета општине Црна Трава доноси председник 

општине и исто се објављује на сајту општине Црна Трава  http://opstinacrnatrava.org.rs.  

Све додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Црна 

Трава. Лице за контакт је Владан Илић, Председник Комисије за доделу средстава црквама 

и традиционалним верским заједницама на територији општине Црна Трава, телефон 

016/811-123. 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Славољуб Благојевић 

_______________________ 

 

http://opstinacrnatrava.org.rs/

