
На основу члана 3. и 6. Правилника о расподели буџетских средстава Општине Рума
црквама и верским заједницама које делују на територији Општине Рума, бр. 06-82-3/2014-II
од 14.05.2014. године (у даљем тексту: Правилник), конкурсна комисија расписује

Ј А В Н И    П О З И В 

за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2015. годину, за програме 
и активности цркава и верских заједница на територији Општине Рума

I   ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2015. годину,
за  програме  и  активности  традиционалних  цркава  и  верских  заједница  које  делују  на
територији Општине Рума. 

Средства се распоређују за обављање градитељске делатности, научне делатности, као
и за унапређење редовне делатности цркава и верских заједница, које они обављају у складу
са законом и другим прописима, а нарочито за: 
- инвестиционе радове на црквеним и другим сакралним објектима;
- обнову постојећих црквених објеката, а посебно оних који су споменици културе;
- стављање нових фасада и кречење црквених објеката;
- обнову кровова на црквеним објектима, санирање влаге на зидовима и уређење црквеног
простора;
- организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква
носи, и слично;
- уређење и ревитализација простора верских гробаља;
- изградња и обнова капела на гробљима;
-  обнова  икона,  издавачка  и  научна  делатност,  као  и  организовање  стручних  и  научних
скупова;
- организовање црквених манифестација.

II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

У складу са  Правилником,  право  на  доделу средстава  путем  овог  Конкурса  имају
традиционалне цркве и верске заједнице, уколико делују на територији Општине Рума. То су
следеће традиционалне цркве: Српска Православна Црква, Римокатоличка Црква, Словачка
Евангелистичка Црква, а.в., Реформатска Хришћанска Црква и Евангелистичка Црква; као и
следеће  традиционалне  верске  заједнице:  Јеврејска  заједница  и  Исламска  заједница;  а  у
складу са чланом 10. Закона о црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2006).

Право учешћа на Конкурсу немају цркве и верске заједнице којима су средства до сада
додељивана из буџета Општине Рума, а које нису поднеле извештај о наменском трошењу
додељених средстава, као и цркве и верске заједнице које су додељена средства ненаменски
утрошила.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намену за које су она додељена,
а неутрошена да врати Општини Рума. У случају сумње да додељена средства у појединим
случајевима  нису  наменски  коришћена,  покренуће  се  поступак  контроле  законитог  и
наменског коришћења средстава.

Корисник  средстава  је  у  обавези  да  на  сваки  одговарајући  начин,  објави  да  је  у
финансирању учествовала и Општина Рума.

Уколико се утврди да се додељена средства у појединим случајевима нису наменски
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користила, пријаве тих црквених општина се неће убудуће узимати у разматрање приликом
њиховог учешћа на конкурсу за доделу средстава.

Корисник  средстава  је  у  обавези  да  квартално  подноси  извештај  о  наменски
утрошеним средствима, а обавезно и по потпуном искоришћењу средстава, са одговарајућом
документацијом.  Пројекти,  односно  програми,  за  које  су  овим  Правилником  обезбеђена
средства  у  буџету  Општине  за  2015.  годину  морају  бити  реализовани  најкасније  до  31.
децембра текуће године. 

Извештај о утрошку средстава, корисник подноси Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе општине Рума, у року предвиђеном уговором или на захтев Одељења, које
исте прослеђује Одељењу за привреду и буџет на даљу надлежност.

Комисија  за  доделу средстава  врши праћење  реализације  одлука  донетих  по  овом
Правилнику.

У току реализације одредби овог Правилника, Комисија има право да Општинском
већу предложи измену Правилника, као и предлог анекса уговора.

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава  на  Конкурс  се  подноси  на  посебном  обрасцу,  који  се  може  преузети  са
званичне интернет странице Општине,  или лично -  у  Одељењу за  друштвене делатности
Општинске управе општине Рума. 

Саставни део конкурсне документације чине: 

1. образац пријаве за учешће на Конкурсу;

2. фотокопија решења из Регистра цркава и верских заједница;

3. фотокопија ОП обрасца (овлашћена лица);

4. ПИБ, број рачуна и депо-картон банке код које се води рачун;

5. програм за који се траже средства по Конкурсу и план рада  за текућу годину;

6.  извештај  о  раду  и  утрошку  буџетских  средстава,  односно  реализације
програма из претходне године (уколико су средства била додељена из буџета
Општине ); 

7. доказ о власништву и другу документацију (по процени подносиоца захтева,
односно конкурсне комисије), која је од значаја за доделу средстава, а која се
може дефинисати код расписивања конкурса.

IV  ПОСТУПАК

Након истека рока за пријем пријава на Конкурс, Комисија доставља приспеле пријаве
епархијама,  бискупијама,  викаријатима  и  егзархатима  (у  даљем  тексту  „црвкеним
централама“), ради давања предлога, приоритета и конкретних финансијских износа за сваку
црквену општину. Црквене централе су дужне да у року од 15 дана од дана пријема пријава,
доставе конкурсној комисији предлог приоритета и конкретних финансијских износа за сваку
црквену општину чији су они основачи.

О додели средстава крајњим корисницима одлучује Општинско веће општине Рума, о
чему доноси одлуку, а  Председник општине закључује уговор о додели средстава из буџета
Општине Рума са подносиоцима захтева којима су средства додељена  .
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Приликом глобалне расподеле предвиђених средстава између појединачних конфесија,
превасходно се води рачуна о броју верника и верских објеката.

Приликом  одређивања  висине  учешћа  у  додели  финансијских  средстава  за
инвестиционе радове на црквеним објектима, 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, у којој мери се
конкретним  улгањем  решава  одређени  проблем  и  да  ли  је  због  руинираности  угрожена
безбедност верника; 

-  да ли пројекат обнове и санације подржава и сматра приоритетом црквена централа са
територије на којој се црквени објекат налази;

- да ли су и од других извора донација сакупљена средства, па је потребан само један део
средстава  да  би  се  затворила  финансијска  конструкција  неопходна  за  обнову  црквеног
објекта; 

- да црква није добијала средства у дужем временском периоду и колико је до објављивања
конкурса у задњих 5 годинa добијала средстава из буџета Општине Рума;

-  аргументованост  надлежних  органа  о  неопходности  инвестирања  (мишљење  Завода  за
заштиту споменика културе или другог стручног тела).

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок  за  подношење  пријава  је  од  20.05.2015.  године  до  04.06.2015.
године.

 ПОСТУПАК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Образац пријаве на овај Јавни позив, преузима се у Одељењу за друштвене делатности

Општинске управе општине Рума или на званичној интернет страници Општине.
Пријаве  се,  у  затвореној  коверти,  подносе  конкурсној  комисији  путем  писарнице

Општинске управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Број: 401-35/2015-VI
Дана: 13.05.2015. године

ПРЕДСЕДНИК 
КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Светислав Дамјанчук
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