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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 8 – ВРЊАЧКА БАЊА –
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
87.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој телефонској седници
одржаној дана 1.4.2014 године, а на основу
чланова 32,41,42, и 44. Закона о црквама и
верским заједницама („Службени гласник
Републике Србије“ број 36/2006) члана 59.
став 1. тачка 2. Статута општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр.
1/13-пречишћен текст) и чл. 33. Пословника
о раду Општинског већа општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.7/09), донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ЦРКАВА
И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овим Правилником одређују се
услови, начин, критеријуми и поступак за доделу финансијских средстава
за
дотације
црквама
и
верским
заједницама које су уписане у Регистар
цркава и верских заједница при Министарству надлежном за послове вера, а које
делују у складу са законом и другим
прописима на територији Општине
Врњачка Бања.
Средства из става 1. о вог члана,
обезбедиће се у буџету Општине
Врњачка Бања у посебном буџетском
разделу.
Члан 2.
Додела средстава се врши по правилу путем редовног конкурса.
Изузетно, председник општине
може својим посебним решењем одобрити захтев за доделу средстава цркви,
односно верској заједници, у максималном износу од 150.000,00 динара у
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хитним случајевима.
По основу хитности у току једне
буџетске године максимално се могу
одобрити средства у износ до 20% од
укупно планираног, Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања износа за
финансирање верских заједница за текућу
годину.
Путем конкурса додељује се 80% од
планираних и расположивих средстава у
буџету општине на годишњем нивоу за
градитељску и остале делатности.
Члан 3.
Сагласно
овом
Правилнику
општина Врњачка Бања узима учешће у
финансирању пројеката и програма
цркава и верских заједница, а средства
за финансирање опредељују се Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за сваку
буџетску годину.
Вредновање пројеката и захтева
врши Комисија за доделу средстава
црквама и верским заједницама (у даљем
тексту „Комисија“).
Комисију за доделу средстава
црквама и верским заједницама образује
Општинско веће општине Врњачка Бања
на предлог Председника општине.
Комисија има укупно 3 (три) члана
и састоји се од Председника комисије и
чланова комисије. Комисија се бира на
мандатни период од 4 (четири) године, са
могућношћу разрешења.
Комисија може бити реизабрана и
након истека мандатног периода.
Цркве и верске заједнице могу
аплицирати само са једним пројектом са
више пројектних а ктивности.
Вредност тражених средстава из
буџета општине Врњачка Бања не може
бити већа од 300.000,00 динара, осим за
пројекте изградње или реконструкције
верских објеката.
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Јавним
конкурсом
из буџета
општине Врњачка Бања распоређују се
средства за обављање градитељске,
добротворне и научне делатности цркава и
верских заједница, које они обављају у
складу са законом и другим прописима, а
нарочито за:
1. инвестиционе радове на црквеним
објектима, торњевима и звоницина
2. стављање нових фасада и кречење
црквених објеката,
3. обнову кровова који прокишњавају
на црквеним објектима,
4. санирање влаге на црквеним
зидовима,
5. обнову
постојећих
црквених
објеката који су без обнове дужи
временски
период,
а посебно
црквених
објеката
који
су
споменици културе,
6. обнова верских објеката-споменика,
7. обнову парохијских домова,
8. уређење и ревитализацију простора
верских гробаља,
9. обнову капела,
10. обнову икона, верских и сакралних
предмета,
11. изградњу нових и обнову пропалих
ограда око црквених објеката
12. организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које
црква носи,
13. организовање црквених манифестација,
14. научна истраживања везана за
цркву.
Члан 5.
Председник општине Врњачка
Бања уз сагласнот Општинско г Већа
општине Врњачка Бања, а на предлог
надлежне Комисије доноси Одлуку о
расписивању јавног конкурса (са текстом
конкурса)
за
учешће
општине
Врњачка Бања у финансирању пројеката
цркава и верских заједница средствима
буџета општине Врњачка Бања по
прихватљимим трошковима из члана 4.
Овог Правилника.
Јавни конкурс се може расписати
једном или више пута годишње у
зависности од средстава предвиђених
буџетом општине Врњачка Бања.
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Поступак
јавног конкурса
у
име општине Врњачка Бања спроводи
надлежна Комисија.
Члан 6.
Текст конкурса садржи:
1.
предмет јавног конкурса;
2.
намену и износ средстава за коју се
конкурс расписује;
3.
услове које подносилац пријаве
мора да испуњава;
4.
максимална вредност пројекта
којим црква или верска организација
може конкурисати;
5.
документа која је потребно
приложити уз пријаву;
6.
место и рок за достављање пријаве;
7.
рок за доношење одлуке о избору;
8.
начин објављивања одлуке;
Јавни конкурс за доделу и
коришћење средстава објављује се на
званичној интернет адреси општине
Врњачка Бања и на огласној табли
Општинске уп раве општине Врњачка
Бања.
Члан 7.
Црква или врска заједница подноси пријаву на конкурс која подразумева
п одношење конкурсне документације у
предвиђеном року Комисији.
Конкурсна документација садржи:
- Пријавни образац ( који садржи образац
за предлог пројекта и образац за буџет
пројекта );
- Фотокопија ПИБ обрасца;
-Фотокопија
картона
депонованих
потписа;
-Фотокопија личне карте одговорног лица;
-Сагласност виших органа цркве или
верске заједнице на предлог пројекта;
- Изјава одговорног лица да су обезбеђена
средства од других донатора, односно да
је обезбеђено сопствено суфинансирање
предлога пројекта.
Пријавни образац је саставни део
овог Правилника.
Потребно је доставити један
Пријавни образац који је потписан и
оверен печатом (на местима која су за то
предвиђена).
Подносиоци пријава своје предлоге
пројеката попуњавају у складу са законом.

Страна 3

- Број 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава
могла да се процени на најбољи могући
начин.
Члан 8.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној
пошиљци.
Пријава се предаје на писарницу
Општинске управе општине Врњачка
Бања или шаље поштом на доле назначену
адресу:
Општинска управе општине Врњачка
Бања
Комисија за доделу средстава црквама и
верским заједницама
Крушевачка 17
36210 Врњачка Бања
Пријаве послате на било који други
начин (нпр. Факсом или електронском
поштом) или испоручене на другу адресу
неће бити узете у разматрање.
Предња страна коверте мора
садржати следеће податке:
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА и „НЕ ОТВАРАТИ
Име подносиоца пријаве, адреса
подносиоца пријаве, назив пројекта.
Члан 9.
Рок за подношење пријава на
јавни конкурс не може бити краћи од 15
дана ни дужи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се
препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа, односно потврда
пријема од стране писарнице Општинске
управе општине Врњачка Бања.
Члан 10.
Пријаве за доделу средстава
Комисија оцењује према мерилима и
критеријумима
прописаним
овим
Правилником.
Пројекти које су подносиоци
пријава предали ће бити процењени у
складу са следећим мерилима и критеријумима:
- приликом расподеле средстава
превасходно се води рачуна о броју
верника, верских објеката;

-

-
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да ли је верски објекат под заштитом државе;
у кавом се стању налази објекат;
да ли су инвестициони захвати
неопходни и да ли је због руинираности угрожена – безбедност
верника;
да ли су и од других извора
донација сакупљена средства;
да ли је обезбеђено сопоствено
учешће у реализацији пројекта;
да ли се ради о изградњи новог
објекта или је обнова постојећег;
карактер хитности за инвестиционе
захтеве у сваком конкретном
случају;
када су у питању црквене манифестације процењује се карактер и
значај те манифестације;
када је у питању научна и
издавачка делатност, процењује се
значај пројекта везаног за ту
делатност, односно значај стручних
и научних скупова.

Члан 11.
Сваком
предлогу
пројекта
Комисија ће доделити одређен број
поена , на основу кога ће бити сачињена
бодовна ранг листа.
Отварање пристиглих предлога
пројеката врши комисија.
У случају да је већи број
пројеката освојио једнак број, предност
ће бити дата пројектима који имају
обезбеђено додатно финансирање од
стране других донатора,
односно
колика је хитност реализације пројекта.
Члан 12.
У случају подношења предлога
пројекта
који
су
неблаговремени,
недозвољени и издати од неовлашћеног
лица, исти ће бити одбачени.
Члан 13.
По
завршетку
конкурса
и
обраде пријава Комисија ће у року
од 30 дана од завршетка конкурса
израдити извештај о спроведеном јавном
конкурсу.
Извештај садржи све поднете
пријаве, прелиминарну листу са бодовима предложених пројеката и предлог
одлуке о избору пројекта који ће се
финансирати из буџета општине Врњачка
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Бања.
Извештај и прелиминарна листа
објаљују се на огласној табли општине
Врњачка Бања и на интернет порталу
општине Врњачка Бања. Извештај се
доставља П редседнику општине.
Незадовољни подносиоци пријаве
имају право на приговор Комисији на
истакнуту ранг листу у року од 3 дана од
дана истицања. Евентуалне приговоре
решава Комисија у року од 3 дана од дана
истека рока за приговор.
Комисија на основу извештаја
доноси п р е дл о г Одлуке о избору
пројеката која ће се финансирати из
буџета Општине Врњачка Бања.
Решења о додели средстава на
основу п р е дл о г а Одлуке о избору
пројеката доноси Председник општине на
основу којег ће се саставити уговор
које
потписује
са
представницима
цркава и верских заједница.
Рок за подношење жалбе је 8 дана
од дана објављивања на сајту општине и на
огласној табли Општинске управе општине
Врњачка Бања,
доношеног решења
председника, писмено на адресу:
Општина Врњачка Бања
Комисија за доделу средстава црквама и
верским заједницама
Крушевачка 17
36210 Врњачка Бања
Са назнаком „Жалба на решење
председника за доделу средстава црквама
и верским заједницама из буџета
општине Врњачка Бања “.
Општинско веће решава у другом
степену по поднетим жалбама у складу са
законом.
Жалба одлаже извршење решења.
На основу коначних решења
састављају се уговори које председник
општине потписује са представницима
цркава и верских заједница.
Члан 14.
Цркве и верске заједнице које нису
оправдале средства за претходну годину,
не могу конкурисати за текућу годину.
Уговор о финансирању пројекта из
буџета општине Врњачка Бања садржи:
-податке о уговорним странама (име,
адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање);
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-назив и садржину пројекта;
-укупну вредност пројекта;
-износ средстава која се додељују из
буџета општине Врњачка Бања за
реализацију пројекта;
-крајњи рок за реализацију пројекта;
-права и обавезе уговорних страна;
-услове за раскид уговора;
-начин решавања спорова.
Пренос средстава вршиће се у
складу са ликвидним могућностима буџета
општине Врњачка Бања у текућој години
по претходно одобреним пројектима –
програмима активности, а на основу
закључених уговора између корисника и
општине Врњачка Бања.
Члан 15.
Контролу коришћења додељених
средстава врши организациона јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања
за послове финансија.
Уколико организациона јединица из
претходног става утврди да се додељена
средства ненаменски користе или да
постоје друге неправилности, дужно је да
извештај о томе достави Председнику
општине, ради раскида уговора.
Раскидом уговора, корисник је у
обавези да врати целокупан износ
додељених средстава, са законском
затезном каматом од дана трансфера
средстава.
Корисници средстава из овог
Правилника дужни су да организационој
јединици из става 1 овог члана доставе
наративни и финансијски
месечни
извештај о рализацији пројекта, након 30
дана од дана завршетка реализације
пројекта односно најкасније до 15.
децембра текуће године.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу
даном објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-782/14 од 1.4. 2014.година
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
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ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Адреса: Крушевачка бр.17,
36210 Врњачка Бања
Тел.: 036/601-300, 601-213
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Пријава на конкурс се подноси за финансирање*:
градитељске делатности
организовање црквених манифестација и годишњица
научне делатности
(*- обележити одговарајуће)
Подаци о подносиоцу пријаве:
1. Пун назив
подносиоца
пријаве:
2. Поштански број
и седиште:
3. Улица и број:
4. Број телефона и
телефакса:
5. Е-mail адреса:
6. Број рачуна,
назив и седиште
банке:
7. Порески
идентификациони
број
8. Подаци о
објекту:
9. Одговорно лице
подносиоца
пријаве и контактадреса:
10. Назив
пројекта:
11. Износ
средстава који се
тражи

објекат је под заштитом споменика културе
регионални

покрајински

републички
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Подаци о предмету пријаве
Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта,
манифестације, набавке опреме, инвестиционог улагања итд.):
Р.БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА:
ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

ИЗНОС

УКУПАН ИЗНОС:
* ТАБЕЛА СЕ МОЖЕ ПРОШИРИВАТИ
М.П.
(потпис овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

ИЗЈАВА
1. Као овлашћено лице подносиоца пријаве потврђујем да су наведени подаци
истинити и веродостојни.
2. Као овлашћено лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врњачка Бања
има право да у било које време контролише дате податке, утрошак средстава,
набавку опреме, реализацију програма и пројеката, организовање манифестација и
начин коришћења додељених средстава.
3. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава
Општини Врњачка Бања.
4. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана од
рока утврђеног за реализацију намене за која су средства примљена, а најкасније, до
15. децембра текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са
припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.
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5. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених
средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења
извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен
Општини Врњачка Бања.
6. Као овлашћено лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама,
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити
објављено да је реализацију програма и пројекта, организацију манифестације или
набавку опреме финансирала Општина Врњачка Бања.

М.П.
(потпис овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

ПОДСЕТНИК (ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ)
Пре него што пошаљете своју пријаву, молимо Вас да проверите да ли је пријава
комплетна и посебно да ли је:
1. Пријава комплетна (да ли садржи попуњен образац за предлог и образац за буџет пројекта, као
и доле наведену обавезну пратећу документацију) и усаглашена са захтевима у Упуству за
подносиоце предлога пројекта;
2. Изјава подносиоца пријаве потписана и печатирана;
Основна документација
( доставља се један потписан и печатиран оригинал )
Образац предлога пројекта са буџетом;
Обавезна пратећа документација
Пријавни образац ( који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта );
Фотокопија ПИБ обрасца;
Фотокопија картона депонованих потписа;
Фотокопија личне карте одговорног лица;
Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта;
Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је
обезбеђено сопствено суфинансирање предлога пројекта.
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Број: 533-142/14 од 20.03.2014.године

88.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на ванредној седници, одржаној дана
20.3.2014. године, на основу чл.69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр.
и 108/2013 ), чл.24. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 20/13), и чл. 59 Статута 3општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.7/09), доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(«Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.20/13) у оквиру раздела 2.2.
Буџетске резерве, функционална класификација 160, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у укупном износу
од 612.477,00 динара, у корист следеће
апропријације у разделу 4.2.2. функционална класификација 040, економска
класификација 472, накнада за социјалну
заштиту из буџета. За наведени износ
умањиће се планирана позиција Текуће
буџетске резерве и увећати планирана
апропријација 472 накнада за социјалну
заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу закључка Општинског већа
бр.553-142/14 од 20.3.2014.године како би
се обезбедила примена Одлуке о финансијској подршци породици са децом на
територији општине Врњачка Бања.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за заштиту животне средине,
друштвене и комуналне делатности Општинске управе општине Врњачка Бања и
достави Извештај о реализацији одобрених средстава са одговарајућом финансијском документацијом којом се потврђује
наменско трошење одобрених буџетских
средстава.
4. Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања.“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
89.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници, одржаној
дана 2.4.2014. године, на основу Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 20/13), и чл. 59 Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13- пречишћен текст),
и чл. 33. Пословника о раду Општинског
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), на
основу закључка Општинског већа 400314//14 од 2.4.2014.године доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1.Врши се измена
решења о
коришћењу
средстава
буџета
за
финансирање пројеката бр.400-314/14 од
31.1.2014.године
(„Сл.лист
општине
Врњачка Бања“, бр.4/14) у тачки 1.тако што
се алинеја 1. тако што уместо текста „инвестиционо одржавање
(извођење
грађевинских и грађевинско занатских
радова на инвестиционом одржавању)
сеоске амбуланте у Руђинцима у износу од
1.798.128,00 дин.“ стоји текст: „изградња
фискултурне сале при ОШ “Попински
борци“ Врњачка Бања- одељење у
Пискавцу у износу од 1.798.128,00 дин.“
У осталом делу решење остаје
непромењено.
2.Ово
решење
објавити
у
„Службеном листу општине Врњачка
Бања“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-314/14 од 2.4.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
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САДРЖАЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
87. Правилник о начину финансирања цркава и верских заједница
на територији општине Врњачка Бања..............................................................
88. Решење п употреби средстава
текуће буџетске резерве...........................................................................................
89. Решење о измени решења о коришћењу средстава
буџета за финансирање пројеката..........................................................................
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник,
Олгица Гајшек, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 601-210, тираж: 30. Службени
лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs
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