РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:400-76/2017
26. септембар 2017. године
КОСЈЕРИЋ
На основу члана 6 и 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу
средстава црквама и традиционалним верским заједницама... („Сл. лист општина
Косјерић“ број 12/16 од 13. децембра 2016. године) и члана 57. Статута општине Косјерић
(Службени лист општине Косјерић број 9/08), Председник општине Косјерић расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И
ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ КОСЈЕРИЋ У 2017.
ГОДИНИ
1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и традиционалним верским
заједницама за изградњу или обнову црквених и верских објеката, за
инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката и за адаптацију
или реконструкцију цркава и верских објеката.
2. Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Косјерић за 2017. годину („Службени
лист општине Косјерић“, број 400-38/2016), у оквиру раздела 5, глава 1, програм
13 – Развој културе, функција 820, позиција 68, екон. класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама планирана су средства у укупном износу од
200.000,00 динара .
3. Право на доделу средстава ради финансирања или суфинансирања пројеката
цркава и традиционалих верских заједница за изградњу, оддржавање и обнову
црквених и верских објеката на територији општине Косјерић имају
традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице.
4. Основни услови за доделу средстава су:
 да подносилац програма има статус правног лица,
 да је седиште подносиоца програма на територији општине Косјерић,
 да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено
његово оснивање,
 да се програм реализује на територији општине Косјерић
5. Критеријуми за доделу средстава су:
 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 Косјерић.
6. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице Конкурсна документација се
може преузети сваког радног дана у термину од 10,00 до 15,00 часова, у згради

