На основу члана 5. Правилника о финансирању удружења грађана из буџета
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 2/2015),
Конкурсна комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава
удружењима грађана из буџета општине Бачка Топола, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА
ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају цркве и верске
заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским
заједницама („Службени гласник РС“ бр. 36/2006), а које делују на територији
општине Бачка Топола.
2. Обрачун средстава :
Она удружења грађана, која до 31.12.2017. године не доставе извештај о спроведеним
манифестацијама за која су добила финансијску подршку на основу конкурса у 2017.
години на обрасцу средстава, који су преузели са интернет стране општине
www.btopola.org.rs или лично у писарници Општинске управе Бачка Топола неће имати
право учешћа на конкурсу у 2018. години.
3. Услови финансирања
По поднетим пријавама и позитивно оцењеним манифестацијама из програма,
одобраваће се финансијска средства из укупног оквира од 3.000.000,00 динара, која су
предвиђена у буџету општине Бачка Топола на позицији 197, назив Дотације верским
заједницама, у оквиру програма 13-Развој културе, програмска активност 1201-003Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа.
4. Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне
делатности овлашћених субјеката, које они обављају у складу са Законом и другим
прописима, као и ради пружања финансијске помоћи у поступку враћања имовине
црквама и верским заједницама, а нарочито за:
- инвестиционе радове на црквеним објектима,
- обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дуже времена преко 10 и
више година, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
- обнову парохијских домова и верских објеката-споменика,
- уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
- изградњу и обнову капела на гробљима,
- изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника,
- обнову икона, верских и сакралних предмета,
- стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
- обнову крова који прокишњава
- санирање влаге на црквеним зидовима,

- обнову пропалих ограда око цркве,
- трошкове стручних услуга који су настали у поступку враћања имовине црквама и
верским заједницама,
- организовање традиционалних годишњица који су посвећени имену које црква носи,
- организовање црквених манифестација,
- неговање и развој рада црквених хорова,
- научна истраживања везана за цркву,
- организовање стручних, научних скупова, панел дискусија, везаних за религију и
цркве
- за опште функционисање.
5. Уз пријаву се прилажу следећи документи:
1.
Уверење (Потврда, Извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа
2.
Доказ о ликвидности удружења односно Извештај о завршном рачуну за 2016.
годину
3.
Фотокопија овере потписа (ОП Образац)
4.
Фотокопија доказа о отвореном рачуну код Управе за трезор
5.
План Програма, обнове, текућег одржавања или манифестације
Непотпуне и неблаговремене пријаве за доделу средстава неће се разматрати.
У случају да представници верских заједница не потпишу уговор у року од 5 дана од
позива за потписивање, сматраће се да су одустали од додељених средстава.
Конкурс је отворен до 19.01.2018. године.
6. Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за
градитељске радове код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:
- да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,
- у каквом се стању објекат налази - да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је
због руинираности угрожена безбедност верника,
- да ли су и од других извора донација сакупљена средства па је потребан само део
средстава да би се затворила финансијска конструкција неопходна за обнову објекта,
- да цркви нису додељена средства из буџета општине у дужем временском периоду
и колико су у задњих 10 година додељена средства,
- аргументованост надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода
за заштиту споменика културе или надлежне организационе јединице за урбанизам
Општинске управе),
карактер хитности за инвестиционе захтеве у сваком конкретном случају, што се
остварује непосредним увидом - изласком на терен од стране сарадника и стручних
лица надлежног органа општине и других стручних институција.
7. Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за
добротворне и научне делатности, као и ради пружања финансијске помоћи у поступку
враћања имовине црквама и верским заједницама, код сваке појединачне пријаве,
полази се од следећих критеријума:
1.карактер и значај црквене манифестације,

2.карактер стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и
значај стручних и научних скупова односно значај пројекта везаног за ту делатност,
3. висина утврђене вредности имовине која је предмет враћања.
8. Традиционалне цркве које делују на територији општине Бачка Топола, могу
преузети образац пријаве на конкурс са интернет стране општине www.btopola.org.rs
или лично на писарници Општинске управе Бачка Топола.
9. Корисник је дужан да средства користи искључиво за намену за које су она
додељена, а неутрошена средства да врати у корист буџета општине.
Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Општинској
управи организационој јединици за финансије извештај о наменско утрошеним
средствима, са одговарајућом документацијом.
У случају сумње да додељена средства нису наменски коришћена, Председник општине
ће покренути поступак пред органом надлежним за буџетску инспекцију општине,
ради контроле законитог и наменског коришћења средстава.
10. Пријаве са наведеном документацијом предају се у затвореној коверти лично
у писарници Општинске управе или путем поште на адресу: Општинска управа
општине Бачка Топола М. Тита 38. Додатне информације се могу добити на телефон
715-899.
Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу,
неблаговремене пријаве, пријаве са непотпуном документацијом или поднете на
неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве
достављене путем факса или електронском поштом, као и непотписане пријаве неће се
разматрати.
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