На основу члана 28. Закона о црквама и верским заједницама (Сл.гласник РС
бр.36/06), члана 56. Статута oпштине Мионица (Службени гласник СО Мионица
бр.8/2008) и Одлуке о буџету општине Мионица за 2014 год. број 400-224/2013
Председник општине Мионица, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КАО ДОТАЦИЈА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Право да учествују на конкурсу имају:
Цркве, верске заједнице и њихове организације чије је седиште и које
регистровану делатност обављају на територији општине Мионица
Укупан износ средстава по овом конкурсу планиран у Буџету општине Мионица
у 2014 години износи 600.000,00 динара, на разделу 3. ДКБС - Општинска управа,
позиција 26, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама
– верске заједнице.
Буџетска средства су планирана за:
- инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима,
- изградњу нових црквених храмова,
- обнову постојећих црквених храмова који су без обнове дуже од 10 и више
година, а посебно црквених храмова који су споменици културе,
- обнову парохијских домова,
- уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
- изградњу и обнову капела на гробљима,
изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника на верским објектима,
- обнову икона у верским објектима,
- стављање нових фасада и кречење црквених храмова,
- обнову пропалог крова који прокишњава,
- пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима,
- уређивање простора око цркве - озелењавање, изградња приступних стаза и
обезбеђивање клупа за седење,
- обнову пропалих ограда око цркве,
- добротворне и хуманитарне активности цркава и верских заједница ,
- организовање традиционалних годишњица и датума - који су посвећени имену
које црква носи,
- трошкове стручних услуга који су настала у поступку враћања имовине црквама и
верским заједницама,
- организовање црквених манифестација,

- неговање и развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на хорским
фестивалима,
- издавачку и научну делатност цркава и верских заједница,
- научна истраживања везана за цркву, организовање стручних, научних скупова,
панел дискусија, "округлих столова" везаних за религију и духовне теме.
Цркве, верске заједнице и њихове организације које добију средства обавезују
се да до 20.12.2014. године поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са
реализованим пројектом у 2014. години.
У случају да корисник не поднесе извештај у предвиђеном року дужан је да
врати средства најкасније до 31.12.2014.године и истовремено губи право да
учествује на наредном конкурсу.
Цркве, верске заједнице и њихове организације подносе пријаве на конкурс на
писарници Општинске управе, са назнаком Пријава на конкурс за доделу
буџетских средстава као дотације црквама и верским заједницама у 2014. години.
Пријаве на Конкурс могу се поднети до 10.фебруара 2014.године до 12 часова.
Пријава на Конкурс треба да садржи тражену документацију,прописану
Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица
Поднете пријаве разматраће Комисија за доделу средстава, коју је именовао
председник општине Мионица.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
О додели средстава учесницима конкурса, председник општине, одлучиће
решењем у року од 30 дана од дана пријема пријаве.
Против решења учесник конкурса може поднети приговор Општинском већу у
року од 8 дана од дана пријема решења.
На основу коначног решења о додели средстава закључује се Уговор са
корисником средстава о начину њиховог утрошка.
Пријаве на конкурс и формуларе, верске заједнице могу преузети на сајту
општине www.mionica.rs под назнаком КОНКУРСИ ЗА ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ 2014.

