Нa oснoву члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама
(„Службени гласник РС“, број 36/2006), члана 7. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама на
територији општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“ бр. 13/15), Одлуке о
буџету општине Лапово за 2019. годину („Службени гласник општине Лапово“ бр. 16/18)
и члана 54. став 1. тачка 22. Статута општине Лапово („Службени гласник општине
Лапово“ бр. 2/19), Председник општине Лапово, дана 18.06.2019. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање/суфинансирање програма
цркава и традиционалних верских заједница
на територији општине Лапово
у 2019. години
1.
Расписује се Јавни конкурс за финансирање /суфинансирање програма цркава и
традиционалних верских заједница на територији општине Лапово у 2019. години.
Планирана средства за спровођење Јавног конкурса предвиђена су Одлуком о
буџету општине Лапово за 2019. годину („Службени гласник општине Лапово“ бр. 16/18)
и износе 1.500.000,00 динара, а предвиђена су на позицији буџета у разделу 4-општинска
управа, програмска активност 0602-0001, економска класификација 481- дотације
невладиним организацијама, позиција 41.
2.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају цркве и верске заједнице, основане у
складу са Законом о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), и
чији се објекти налазе или ће се наћи на територији општине Лапово, односно да се
програм од јавног интереса реализује на територији општине Лапово.

3.
Финансирање/суфинансирање програма по овом Јавном конкурсу односи се на:

изградњу или обнову црквених и верских објеката,

инвестиционо и текуће одржавање црквених и верских објеката,

адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,

финансирање догађаја битних за верску заједницу.

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати до истека
буџетске године до 31.12.2019. године.
4.
Критеријуми за доделу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава
и традиционалних верских заједница из буџета општине Лапово 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 Лапово.
5.
Пријава не конкурс се подноси на прописаном обрасцу пријаве који се може
преузети сваког дана у термину од 07:00 до 14:00 часова на писарници Општинске управе
Лапово или на сајту http://www.lapovo.rs
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. попуњен образац предлога пројекта (прилог 1.),
2. потисану и оверену Изјаву (прилог 2.),
3. извод из регистра у којем је објекат регистрован,
4. одлуку црке или верске заједнице о извођењу радова, доказ о добијеним
потребним дозволама и сагласностима надлежних органа, предвиђених законом и
прописима који регулишу ову област,
5. детаљан опис пројекта за чије финансирање/суфинансирање се подноси
пријава,
6. буџет пројекта;
6.
Начин пријављивања на Конкурс:
Попуњен и оверен образац предлога пројекта и изјава се, уз пропратну
документацију, доставља у затвореној коверти са назнаком:
''Пријава на Конкурс за финансирање/суфинансирање пројекта
цркава и
традиционалних верских заједница на територији општине Лапово у 2019. години ''.
Пријаве са називом и адресом подносиоца пријаве доставити поштом на адресу:
Општина Лапово – Председнику општине Лапово, са назнаком- за избор пројеката за
доделу средстава ради финансирања/суфинансирања пројеката цркава и традиционалних

верских заједница на територији општине Лапово, Ул. Његошева бр. 18, 34220 Лапово,
или лично на писарници Општинске управе општине Лапово.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног
конкурса за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и традиционалних верских
заједница на територији општине Лапово у 2019. години на огласној табли Општинске
управе општине Лапово и званичној интернет страници општине Лапово.
Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима
неће се разматрати.
7.
Комисија за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама на
територији општине Лапово размотриће пристигле пријаве и утврдиће Предлог одлуке о
избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати из буџета општине Лапово за
2019. годину. Предлог одлуке о избору пројеката Комисија ће утврдити у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење пријава, а коначно Решење о
финансирању/суфинансирању пројеката цркава и традиционалних верских заједница из
буџета општине Лапово, доноси Председник општине.
Решење се објављује на огласној табли Општинске управе општине Лапово и
званичној интернет страници општине Лапово.
На основу Решења Председника општине Лапово из става 1. овог члана,
Председник општине закључује уговоре о финансирању/суфинансирању пројекта цркава и
традиционалних верских заједница из буџета општине Лапово.

8.
За сва питања у вези са процедуром пријављивања на Јавни конкурс,
заинтересовани се могу обратити на телефон 063/622-314, особа за контакт Драгана
Спасић, члан Комисије.
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