На основу члана 28, 32.став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским
заједницама („Сл. гласник РС“ бр. 36/2006), члана 62. Статута општине Варварин
(„Службени лист општине Варварин“, бр.9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Одлуке о
буџету општине Варварин за 2016. годину („Службени лист општине Варварин“
бр.11/15),
Општинско веће општине Варварин, на 64.седници одржаној 01.03.2016
године даје сагласност на:
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин и
поступак доделе средстава црквама и верским заједницама на територији општине
Варварин за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и
остваривања општег добра и заједничког интереса, као и начин и поступак враћања
средстава уколико се утврди да се добијена средства не користе за реализовање
одобрених програма.
Члан 2.
Висина средстава за расподелу црквама и верским заједницама за реализацију
програма и унапређење верских слобода и остваривања општег добра и заједничког
интереса, као и позиција у буџету – раздео на коме се се средства предвиђају, одређују
се сваке године Одлуком о буџету општине Варварин.
Општина Варварин у финансирању реализације програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма може учестововати у границама средстава
одобрених за ту намену у буџету , а на основу критеријума из овог правилника.
Средства из става 1. овог члана могу се доделити црквама и верским
заједницама само за програмске активности које се реализују у текућој години.
Средства намењена црквама и верским заједницама користе се за:
-изградњу или обнову цркава и верских објеката
-адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката
-инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката.
Члан 3.
Основни услови за доделу средстава црквама и верским заједницама за
реализовање програма су:
-

да подносилац програма има статус правног лица,
да је седиште подносиоца програма на територији општине Варварин,
да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Варварин.

Члан 4.
Критеријуми за доделу средстава су:
- карактер и значај програма,
- капацитет за реализацију програма,
- досадашња искуства у реализацији програма,
- број корисника према којима је усмерен програм.
- висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,
- да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део
средстава да би се затворила финансијска конструкција.
Члан 5.
Расподела средстава из члана 2. овог Правилника врши се на основу јавног
конкурса објављеног у средствима јавног информисања,
Јавни конкурс расписује Председник општине Варварин најмање једном
годишње.
Акт о расписивању јавног конкурса садржи:
- намену и износ средстава за које се конкурс спроводи
- предмет јавног конкурса,
- потребну документацију која се подноси уз пријаву,
- критеријуме за одабир програма,
- датум почетка и завршетка јавног конкурса,
- адресу на коју се доставља пријава.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским
заједницама.
Уз пријаву подносилац програма подноси програм на посебном обрасцу чију
садржину утврђује Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 6.
Комисију за доделу средстава црквама и верским заједницама образује се на
предлог Председника општине.
Комисија има председника и два члана.Комисија разматра пристигле пријаве на
конкурс и саставља комплетан извештај о свим поднетим пријавама који треба да
садржи:
-назив подносиоца пријава
-датум предаје документације
-предмет финансирања
-износ тражених средстава
О раду комисије се води посебан записник, који треба да садржи време и место
одржавања састанка, присутност чланова , дневни ред, пристигле пријаве по редоследу
времена пристизања, начин и резултат одлучивања и друге битне податке.
Члан 7.
Одлуку о додели средстава доноси Председник општине на предлог Комисије из
члана 6. овог правилника.

Додељена средства се преносе подносиоцу програма чији је програм одобрен, а
на основу закључених уговора о реализовању одобрених програма.
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност уговорних страна, начин
реализовања програма, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
За реализацију закључених уговора задужује се Одељење за привреду и
финансије општине Варварин.
Члан 8.
Цркве и верске заједнице су дужне да средства користе искључиво за намене за
које су додељена.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и
неодобравање средстава у наредној години.
Члан 9.
Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, подносилац
програма је дужан да на прописаном обрасцу достави Комисији у року од 15 дана по
истеку рока за реализовање програма.
Садржину обрасца Извештаја из става 1. овог члана утврђује Комисија за доделу
средстава црквама и верским заједницама.
Недостављање Извештаја из става 1. овог члана има за последицу неодобравање
средстава у наредној години.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Општинске управе Варварин, а објавиће се и на интернет страници општине
Варварин.
Број:110-9/2016
У Варварину, дана 01.03.2016.год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Миленковић, проф.мат.

