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Записник 

 

Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и 

верских заједница одржан 27.07.2020.године у 11 часова у саставу Данијела Симић 

председник, Славиша  Миленковић  члан Марија Милановић члан . 

Укупна расположива средства за реализацију пројекта по овом конкурсу (II-400-43/2) 

од 09.07.2020.године) износ 4.600.000,00 динара. 

Конкурсну документацију поднели су :  

1.ЦРКВЕНА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  носилац пројекта Слободан Милетић 

назив пројекта Обнова цркава на територији црквене општине Куршумлија  и 

завршетак започетих радова предлог пројекта  600.000.00 динара. 

2. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Православна Епархија нишка – Епархијски 

управни одбор носилац Епископ нишки Арсеније ( Миломир Главчић) назив пројекта  

Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији ограде са капијама 

комплекса манастира св. Николе у Куршумлији- главна капија као и Изградња 

конструкције и електрификација звона у манастиру  Св. Никола у Куршумлији  

предлог пројекта 4.264.700,00 динара.  

 

 

 

 



Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и 

верских заједница извршила је бодовање Програма према Правилнику о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у општини Куршумлија : 

 

1.ЦРКВЕНА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА   

1) Референци програма: 

-област у којој се реализује Програм: карактер и значај Програма број бодова  10 

– дужина трјања Програма: програм који траје до годину дана  број бодова  10,  

– могућност развијања Програма и његова одрживост: обим унапређења верске 

слободе и остваривања општег и заједничког интереса у капацитети за одрживост 

резултата Програма број бодова 10 

2) Циљеви који се постижу: 

-обим задовољења јавног интереса број бодова    10 

3) суфинасирања програма из других извора 

-Суфинансирања програма из других извора: 

-сопствених прихода, у слуају недостајућшег дела средстава за финансирање Програма 

број бодова  10 

4) Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих Програма – 

ако су раније коришћшена средстава буџета , да ли су испуњене уговорне обавезе, 

-за цркве које су реализовале Програме и испуниле уговне обавезе број бодова  10 

5) обавезни критеријуми: 

-реалан финасијски план , износ суфинансирања, као и различити облици финансирања 

број бодова  10 

-да је подносилац Програма извршио своје обавезе према општини, у досадашњим 

Програмима рада број бодова  10 

6) Остали критеријуми за аплицирање Програма из тачке 1 алинеје 3,4, и 5 овог Јавног 

позива. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финанисјких средстава за културне и 

научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од  следећих критеријума: 

Укупно бодова 80, Укупан износ одобрених  средстава 600.000,00 динара а према 

предложеном Финансијском плану 

 



2. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Православна Епархија нишка – Епархијски 

управни одбор предлог пројекта 4.264.700,00 динара 

1) Референци програма: 

-област у којој се реализује Програм: карактер и значај Програма број бодова  10 

– дужина трјања Програма: програм који траје до годину дана  број бодова  10,  

– могућност развијања Програма и његова одрживост: обим унапређења верске 

слободе и остваривања општег и заједничког интереса у капацитети за одрживост 

резултата Програма број бодова  10, 

2) Циљеви који се постижу: 

-обим задовољења јавног интереса број бодова  10, 

3) суфинасирања програма из других извора 

-Суфинансирања програма из других извора: 

-сопствених прихода, , донација, у слуају недостајућшег дела средстава за 

финансирање Програма број бодова  10, 

4) Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих Програма – 

ако су раније коришћшена средстава буџета , да ли су испуњене уговорне обавезе, 

– за цркиве које први пут конкуришу 0_бодова), 

5) обавезни критеријуми: 

-реалан финасијски план , износ суфинансирања, као и различити облици финансирања 

број бодова  10 

6) Остали критеријуми за аплицирање Програма из тачке 1 алинеје 3,4, и 5 овог Јавног 

позива. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финанисјких средстава за културне и 

научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од  следећих критеријума: 

• Организвање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи 

број бодова  10, 

• карактера и значаја црквене манифестац ије број бодова  10 

Укупно бодова 80. Укупан износ одобрених  средстава 4.000.000,00 динара а према 

предложеном Финансијском плану 

Састанак завршен 27.07.2020.године у 14 и 30 часова 

 

 

 



На основу члана 11 став 1 Комисија сачинила следећи  листу:  

 

Р.бр

. 

МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Куршумлија ЦРКВЕНА ОПШТИНА 

КУРШУМЛИЈА 

Обнова цркава на територији 

црквене општине Куршумлија 
600.000,00 

2. Ниш СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА 

Православна епархија нишка-

Епархијски управни одбор 

Конзерваторско-

рестаураторски радови на 

реконструкцији ограде са 

капијама комплекса манастира 

Св.Никола у Куршумлији – 

главна капија као и Изградња 

конструкције и 

електрификација звона у 

манастиру Св.Никола у 

Куршумлији 

4.000.000 

 

УКУПНО: 4.600.000,00 

       

 

                                                             

Чланови комисије: 

1.Данијела Симић -  председник 

комисије____________________________________ 

2.  Славиша Миленковић -  члан 

комисије____________________________________ 

3. Марија Милановић – члан комисије 

_____________________________________________ 

 

                                              


