
На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава 

црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Кнић („Сл. 

гласник општине Кнић“ бр. 14/2018) , Општинска управа општине Кнић расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У складу са Одлуком о буџету општине Кнић за 2019. годину („Сл. гласник општине Кнић“, 

број 28/2018 и 06/2019),  у разделу 4. глава 4.1. Општинска управа, функција 840 – Верске и друге 

услуге заједнице, програмска активност 0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, позиција 62, подпозиција 0, економска класификација 481 средства за верске заједнице, 

извор 01, износ 300.000,00  одобравају се за финансирање:  

 

Подносилац пријаве 

Право на подношење пријаве имају цркве или верске заједнице, чији се објекти налазе на територији 

општине или чија се градња планира на територији општине Кнић. 

 

Циљ и намена средстава 

Средства су намењена за:  

• Изградњу или обнову црквених и верских објеката и објеката у саставу цркве; 

• Инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и објеката у саставу цркве; 

• Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката; 

• Догађаја битних за верску заједницу. 

 

Пријава пројекта и документација за пријављивање пројекта на јавни позив 

 

Пријава мора да садржи: 

• Подаци о подносиоцу пријаве 

• Опис пројекта 

• Спецификацију трошкова планираних активности (буџет пројекта) 

 

Посебно исказати допринос из других извора финансирања уколико постоји. 

 



Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

• Доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у коме је субјекат регистрован; 

• Одлуку цркве или верске заједнице о извођењу радова; 

• Доказ о добијеним потребним дозволама и сагласности надлежних органа предвиђеним 

законом и прописима који регулишу ову област; 

• Детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верских објеката, рок за реализацију 

пројекта; 

• Детаљан опис пројекта за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава; 

• Буџет пројекта 

 

Критеријуми за доделу средстава: 

Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из буџета општине Кнић јесу: 

 

1. Број верника 

- до 1000 верника – 5 бодова; 

- од 1000 до 3000 верника – 10 бодова; 

- од 3000 до 6000 верника – 20 бодова; 

- од 6000 до 10000 верника – 30 бодова; 

- од 10000 до 14000 верника – 40 бодова 

2. Да ли је црквени односно верски објекат под заштитом државе као културно добро – 20 

бодова; 

3. Суфинансирање пројеката из других извора – 20 бодова; 

4. Јубилеји битни за верску заједницу – 20 бодова. 

 

Рок за подношење пријаве и начин пријављивања  

Пријава на конкурс подноси се у затвореној коверти, на писарници Општинске управе општине 

Кнић или поштом на адресу: 

Општина Кнић 

34 240 Кнић бб 

 

Са назнаком „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и 

традиционалним верским заједницама на територији општине Кнић – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на 

датум приспећа.  



Рок за подношење пријава је 15.08.2019. године до 15 часова. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

 

Попуњава се и доставља: 

• Образац пријаве на конкурс (Образац 1) у два штампана примерка; 

• Потписана изјава подносиоца предлога пројекта; 

• Изјава у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања. 

 

Поступак одабира пријава и начин преноса бесповратних средстава 

Преглед достављене документације, проверу испуњености услова за доделу средстава, оцену, 

рангирање и одабир врши Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама на територији општине Кнић (у даљем тексту:Комисија). 

Комисија ће разматрати само пријаве које су комплетне и које су благовремено поднете. 

Комисија не мора одобрити средства за све мере које су предложене, нити мора одобрити у целости 

износ који је предложен за суфинансирање. 

Комисија може извршити додатну проверу достављене документације, тако што ће тражити 

писаним путем додатне информације од подносиоца пријаве који су испунили све услове из Јавног 

конкурса. 

У складу са критеријумима за доделу средстава, Комисија утврђује број поена који је остварила 

свака пријава. 

Комисија утврђује Предлог Решења о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из буџета општине Кнић и доставља га начелнику Општинске 

управе општине Кнић. 

Начелник доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и традиционалних 

верских заједница из буџета општине Кнић. 

Након објављивања Решења о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из буџета општине Кнић, црква односно верска заједница 

ће Општинској управи општине Кнић доставити број рачуна отворен код Управе за трезор на 

који ће се вршити пренос средстава из буџета општине Кнић, ОП образац и картон 

депонованих потписа код Управе за трезор (оверене копије). 

Након чега ће начелник Општинске управе општине Кнић закључити уговоре о финансирању или 

суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Кнић. 

Уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених 

средстава, рок за реализацију пројеката, обавезе подношења извештаја, начин решавања спорова, 

као и друга права и обавезе уговорних страна. 



Подносилац пријаве ће бити у обавези да Комисији до 15. децембра 2019. године достави Извештај 

о спроведеним активностима и утрошку опредељених средстава, као и да доставе ванредни извештај 

о реализацији активности и утрошку средстава у року од 5 дана, уколико то Комисија затражи. 

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без претходне 

сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет 

општине врати износ средстава одобрених у складу са уговором. 

 

Информације неопходне за учешће на Јавном конкурсу и техничку помоћ приликом попуњавања 

обрасца 1 подносиоци пријава могу добити на броју телефона: 034/510-136, е-маил: 

marko.rankovic@knic.rs 

 

 

Број: 401-1129/2019-01                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

У Книћу, 26.07.2019. године                                                                      Светлана Анђелић 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 


