На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/2014-други закон и 101/2016-други закон), члана 63. Статута општине Бабушница
(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13),
Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса
(број 06-42-3/2014-3) и Одлуке о буџету општине Бабушница за 2017. годину
(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 29/2016 и 5/2017) Општинско веће
општине Бабушница расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У ОПШТИНИ БАБУШНИЦА

Средства намењена за финансирање и суфинансирање пројеката по овом конкурсу у
износу до 150.000,00 динара обезбеђена су у буџету општине Бабушница.
Предмет јавног конкурса
Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским
заједницама за реализовање пројеката из буџета општине Бабушница.
Намена и износ средстава за коју се конкурс спроводи
Средства намењена овим конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из
следећих области:






адаптација, реконструкција или инвестиционо и текуће одржавање цркава,
верских објеката и парохијских домова;
набавка и заштита црквених реликвија;
обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и
историју црквене/верске заједнице;
организовање посета другим црквеним /верским заједницама;
организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за
цркву/верску заједницу.

Општи услови конкурса
Права подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају:


цркве и верске заједнице са територије општине Бабушница у складу са
Законом о црквама и верским заједницама.

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.

ВАЖНE НАПОМЕНE:
1. Конкурсне комисија општине Бабушница врши оцену пријављених пројеката
утврђује предлог и ранг листу учесника на конкурсу на основу приложене
документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују
наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену
корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта
предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава. Чланове
стручне комисије именује Општинско веће општине Бабушница.

2. Tрошкови пројекта морају бити:





неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима
законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на
вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за
уложени новац);
стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода
реализације пројекта;
евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским
документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и
проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се
правдају општини Бабушница

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује Oопштинско веће општине
Бабушница. Уз пријавни образац, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
-

образац пријаве на конкурс,
образац за писање предлога пројекта,
образац финансијског буџета,
образац наративног буџета,
статут цркве или верске заједнице,
референце координатора и стручних сарадника.

Заинтересованa удружења грађана могу преузети конкурсну документацију са званичне
интернет презентације општине Бабушница www.babusnica.rs или у згради општине
Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, канцеларија 34.
Комисије неће разматрати непотпуне пријаве (документација мора бити комплетна, а
формулари у потпуности попуњени).
Пријаве које стигну ван прописаног рока, биће одбачене.
Приjаве на Конкурс доставити:
-

Комплетна конкурсна документација (оргинал и копија) заједно са CD-ом
предлога пројекта доставља се у затвореној коверти.

-

Конкурсна документација се доставља поштом - адреса: Општина
Бабушница, ул. Ратка Павловића бр. 1 или се предаје у писарници
општинске управе општине Бабушница са назнаком „Конкурс за доделу
средстава црквама и верским заједницама у општини Бабушница“.
Конкурсни материjал се не враћа.

Конкурс je отворен од 15.12. 2017. године до 22. 12. 2017. године.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
Критеријуми

Максимални
број бодова

1. Циљеви пројекта

/20

1.1. Да ли циљеви пројекта имају утицај на друштвену средину?

20

2. Резултати пројекта

/20

2.1. Да ли су резултати у скалду са предвиђеним активностима?

10

2.2. Да ли су резултати пројектних активности оствариви?

10

3. Планирани утицај на циљне групе

/10

3.1. Укупна позитивна промена који остварени резултати постижу код циљних
група у односу на садашње стање?

10

4. Краткорочни и дугорочни ефекти пројекта (одрживост)

/20

4.1. Да ли ће предлог пројекта имати вишеструки ефекат у будућности?

10

4.2. Да ли ће предлог пројекта имати могућност наставка?

10

5. Предлог финансијског и наративног буџета

/20

5.1. Да ли предлог пројекта има сопствено учешће/финансирање из других
извора?

10

5.2. Да ли су активности на прави начин изражене у буџету пројекта?

5

5.3. Да ли је пропорција процењених трошкова и очекиваних резултата
задовољавајућа?

5

6. Кадровски капацитет

/10

Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат

10

УКУПНО

/100

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31.03.2018. године.
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној Интернет страници Општине
Бабушница, најкасније 15 дана од датума закључења конкурса. На тај начин ће Општина
Бабушница обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.
Додатне информациjе се могу добити у Општини Бабушница (Комисија за спровођење
Јавног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини
Бабушница) сваког радног дана од 9.30 до 14.30 часова.
Број:401-278/2017-3
У Бабушнци,15.12.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦА,
Слађана Николић

