На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште,
бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од
јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиштецрквама и верским заједницама и
предлога надлежне Комисије,
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 43. седници одржаној21.03.2018.године,
донело је
ОДЛУКУ
о избору програма цркава и верских заједница којисе финансирају из буџета општине Велико
Градиште за 2018.годину
Члан 1.
ОДОБРАВА СЕ финансирањедоле наведенихпрограма цркaва и верских заједница поднетих по јавном
позивуброј 400-14/2018-01-2 од 26.02.2018.годинеи то у следећим износима и за следеће намене:

РЕД.
БР.
1

2

НАЗИВ
ПОДНОСИОЦА
ПРОЈЕКТА
ЦРКВА СВ.
НИКОЛАЈА
КИСИЉЕВО
ЦРКВА ЧЕШЉЕВА
БАРА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБЕЛЕЖАВАЊА
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА
ПРИБЛИЖИМО ВЕРУ
НАРОДУ
ЖИВОПИСАЊЕ
ХРАМА СВЕТОГ
САВЕ СПЦО
ТОПОЛОВНИК
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБЕЛЕЖАВАЊА
ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА
ПРОМОЦИЈА
ПРАВОСЛАВНИХ
ДУХОВНИХ
ВРЕДНОСТИ

ПРЕДЛОГ
СРЕДСТАВА

НАМЕНА
СРЕДСТАВА

100.000,00

Организација
обележавања верских
празника

500.000,00

Израда иконостаса

150.000,00

Осликавање цркве

50.000,00

Организација
обележавања верских
празника

100.000,00

Организација
обележавања верских
празника

3

ЦРКВА
ТОПОЛОВНИК

4

ЦРКВА МАКЦЕ

5

ЦРКВА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

6

ЦРКВА СИРАКОВО

ИЗРАДА
ИКОНОСТАСА И
ОСЛИКАВАЊЕ

100.000,00

Обнова иконостаса и
осликавање

ЦРКВА РАМ

ЖИВОПИСАЊЕ
ХРАМА
СВ.АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА РАМ

100.000,00

Осликавање цркве

7

Члан 2.
Пренос средстава из ове одлуке вршиће се у складу са Уговором закљученим између Подносиоца пројекта
(цркава и верских заједница) и општине Велико Градиште.
Члан 3.
Подносиоци пројекта одобрена средства могу користити искључиво за неведене намене.

Члан 4.
Ова одлука је коначна.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања.

Број: 400-23/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

Образложење
Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је
чланом 82. Статута општине Велико Градиште,а чланом 9. Правилника о начину, поступку и
критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико
Градиште црквама и верским заједницама регулисано је да Комисија врши вредновање и рангирање
поднетих пројеката, сачињава извештај о оцењивању пријава и доставља предлог Општинском већу.
Чланом 4. став 2. горњег Правилника регулисана је:
Намена средстава за :
1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета,
2. организацију обележавања верских празника,
3. канцеларијски материјал
Комисије је предложила финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке на основу оцене
предложених програма удружења, односно области, начина и намене трошења средстава предвиђених
пројектом. Износ предложених средстава одређен је на основу буџета пројекта имајући у виду значај и
степен задовољења јавног интереса који се предложеним програмом постиже, а водећи рачууна о укупно
расположивим средствима у буџету општине за ове намене.
Сходно наведеном одлучено је како је дато.
Предлагач:Комисија за остваривање права на доделу средстава
из буџета општине Велико Градиште црквама и
другим верским заједницама, за реализацију
програма из области спорта и доделу средстава
удружењима у општини Велико Градиште

