
На основу члана 8. Одлуке о буџету Oпштине Бољевац за 2017. годину („Сл. лист општине
Бољевац'', бр. 33/2016) и члана 71. Статута општине Бољевац („Сл. лист oпштине Бољевац'', бр. 1/2008 и
25/2015),  Општинско веће Општине Бољевац на седници одржаној 13.01.2017. године, расписује

К  О  Н  К  У  Р  С
за расподелу средстава невладиним

организацијама – верске и друге заједнице за 2017. годину

I
Одлуком о буџету Oпштине Бољевац за 2017. годину, у Глави 4.01 - Општинска управа, Програм

13 - развој културе, ПА - 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно историјског
наслеђа, функција 840 - Верске и остале услуге заједнице, Економска класификацији 481 – дотације
невладиним организацијама, предвиђена су средства у износу од 1.500.000,00 динара, за финансирање
невладиних организација - Верске заједнице.

II
Право на доделу средстава из тачке I овог Конкурса имају верске заједнице са територије

општине Бољевац.

III
Критеријуми за доделу средстава су:
- планиране активности у 2017. години.

IV
Предност у додели средстава имају оне верске заједнице према којима је Општина својим

одлукама и уговорима већ предузела одговарајуће обавезе или су од значаја за развој културе Општине.

V
Уз пријаву, доставља се следећа конкурсна документација:
- образац  о основним подацима верске или друге заједнице,  који се преузима у Општинској

управи Бољевац,
- Пројекат или програм којим верска или друга заједница конкурише са финансијским планом

за 2017. годину,
- Извештај о утрошеним средствима додељеним  од  стране  Општине за 2016. годину

(уколико је уговор закључен).

VI
Пријаве са потребном документацијом подносе се Општинском већу – Комисији за доделу

средстава невладиним организацијама,  најкасније до 23.01.2017. године на адресу Краља Александра
бр. 24, 19370 Бољевац.

VII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се  узети у обзир.

VIII
Општинско веће донеће Одлуку о финансирању програма односно пројеката из буџета општине

Бољевац за 2017. годину на основу записника и предлога одлуке  Комисије у року од 15 дана од дана
закључења јавног конкурса.

Одлука  о финансирању програма односно пројеката из буџета општине Бољевац за 2017.
годину објавиће  се на огласној табли Општине Бољевац  и на сајту Општине Бољевац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број:06-5/2017-II/7
Бољевац, 13.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК

др Небојша Марјановић


