
 

 
На основу члана  28. став 2. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/2006), и и члана 70. Статута општине Велико Градиште  (``Службени 
гласник Општине Велико Градиште`` број 2/19)., Општинско веће општине Велико Градиште, на 9. 
седници одржаној дана 24.12.2020. године, доноси: 

 
 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (у даљем 
тексту: Правилник) уређује се круг овлашћених субјеката, начин, намена, поступак и критеријуми за доделу 
буџетских средстава општине Велико Градиштеу циљу унапређења верских слобода и остваривања општег 
добра и заједничиких интереса, као и поступак враћања средстава уколико се утврди да се добијена 
средства не користе за реализацију одобрених програма. Буџетска средства из става 1. овог члана планирају 
и обезбеђују се на годишњем нивоу у буџету општине Велико Градиште. 

 
Члан 2. 

Право на доделу средстава путем редовног конкурса у смислу овог Правилника имају цркве и верске 
заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при министарству Владе Републике Србије 
надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама, које се налазе и пројекте од 
јавног интереса реализују на територији општине Велико Градиште.  

 
Начин расподеле средстава 

 
Члан 3. 

Средства за подстицање програма и недостајећег дела средстава за финансирање програма од јавног 
значаја које реализују цркве и верске заједнице  додељују се на основу јавног конкурса. Јавни конкурс се 
расписује за сваку календарску годину, а исти се објављује  на огласној табли и сајту општине. Рок за 
подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

Јавни конкурс расписује Председник општине на предлог Комисије. 

О избору програма одлучује Општинско веће  на предлог Комисије. 

Комисују именује Председник општине посебним решењем, а чине је председник  и пет чланова. 

 
Намена средстава за распоређивање 

 
Члан 4. 

Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатностиовлашћених 
субјеката из члана 2. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а 



 

нарочито за:  
1. инвестиционе радове на црквеним објектима,  
2. обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно 

црквених објеката који су споменици културе,  
3. обнову икона, верских и сакралних предмета,  
4. стављање нових фасада и кречење црквених објеката,  
5. обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,  
6. санирање влаге на црквеним зидовима,  
7. изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,  
8. организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи, 
9. организовање црквених манифестација 
10. научна истраживања везана за цркву. 
 
 

Поступак доделе средстава 
 

Расписивање конкурса 
 

Члан 5. 
Конкурс за доделу средстава објављује се на огласној табли, која се налази у згради oпштине Велико 

Градиште, и на званичној интернет страници oпштине Велико Градиште www.velikogradiste.rs 
Конкурс садржи: 
- област и укупан износ средстава за који се расписује конкурс,  
- услове које црква и верска заједница мора да испуни као учесник у јавном конкурсу, 
- процедуру и рок за пријављивање на јавни конкурс, 
- максималан износ средстава која се додељују, 
- пријавни образац,  
- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву, 
- рок за доношење одлуке о изборупројеката и додели средстава, 
- начин објављивања одлуке о додељивању средстава, 
- друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 
 

Члан 6. 
Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу, који је саставни део овог Правилника. 

Подносиоци пријава предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.  
Конкурсна документација садржи: 
 
- Пријавни образац (Образац 1);  
- Предлог програма/пројекта (Образац2); 
- Буџет пројекта (Образац 3); 
 
- Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;  
- Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана); 
- Фотокопија картона депонованих потписа.  
 
- Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и 

оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).  
- Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи 

могући начин.  
 
Попуњени, и оверени пријавни образац и пратећа документација доставља се Комисији, у затвореној 



 

коверти са назнаком: „Пријава наконкурс за финансирање пројеката од јавног интереса која 
реализују цркве и верске заједнице из буџета општине Велико Градиште -не отварати“. 

 
Члан 7. 

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Услужном центру Општинске управе општине 
Велико Градиште или поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за 
избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у 

разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 
 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 

Члан 8. 
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 

Одлучивање о додели средстава 
 

Члан 9. 
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, сачињава предлог Одлуке о избору 

пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава. 
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог Одлуке о избору пројекта који 

се финансирају из буџета Општине и исте доставља Општинском Већу, које доноси коначну одлуку. 
 

Члан 10. 
Коначна одлука офинансирању пројеката из буџета општине Велико Градиште објављује се на 

званичној интернет страници општине и на огласној табли.  
 

Члан 11. 
На основу Одлуке из члана 10. овог Правилника Председник општине Велико Градиште закључује 

Уговоре са будућим корисницима средстава. 
 
Уговор о финансирању из буџета општине садржи: 

 Ознаку уговорних страна 

 Назив годишњег програма рада 

 Износ средстава која се додељују из буџета за реализацију програма 

 Датум почетка и завршетка програма 

 Права и обавезе уговорних страна 

 Услове за раскид уговора пре времена 



 

 Начин решавања спорова 

 Одрицање од одговорности за безбедност учесника у програму/пројекту. 

 
Критеријуми за доделу средстава 

 
Члан 12. 

Средства се додељују у складу са Планом о распоређивању средстава, а на основу критеријума 
утврђених овим Правилником.  

 
Члан 13. 

Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката из члана 
2. овог Правилника предност има субјект са хитнијим потребама за инвестиционим радовима или са већим 
бројем верника.  

 
Члан 14. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за градитељске радове код 
сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:  

1. да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,  
2. у каквом се стању налази објекат – да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због 

руинираности угрожена безбедност верника,  
3. да ли су из других извора прикупљена средства, па је потребан само део средстава да би се 

затворила финансијска конструкција неопходна за обнову објекта,  
4. аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за 

заштиту споменика културе, или надлежне организационе јединице за урбанизам Општинске управе),  
5. карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају, што се остварује 

непосредним увидом – изласком на терен од стране сарадника и стручних лица надлежног органа Општине 
и других стручних институција.  

 
Члан 15. 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне 
делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:  

1. карактер и значај програма,  
2. ближа мерила за избор програма и пројеката као и допунске критеријуме, начин бодовања и друге 

чиниоце утврђује Комисија. 
 

Обавеза наменског коришћења средстава 
 

Члан 16. 
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да достављају извештаје у року од 30 дана од дана 

завршене активности у програму, а завршни наративни и финансијски извештај најкасније до 15.јануара 
текуће године за претходну годину. 

Обрасци на којима се достављају извештаји су саставни део овог Правилника: 

- Финансијски извештај (Образац 4) 
- Наративни извештај (Образац 5). 
 
Уз наведене обрасце се достављају копије рачуна и извода који су оверени потписом и печатом 

одговорне особе пројекта. 

Извештај се предаје на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом 



 

на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и 
верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.  

 
Извештаји  послати на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити 

узете у разматрање.  
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:  
ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 
Уколико корисник средстава није достављао тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су 

одобрена средства ненаменски утрошена, дужан је да у буџет Општине Велико Градиште врати уплаћена 
средства у року од 20 дана од дана раскида уговора о додели средстава.  

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају 
непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Општине 
Велико Градиште, Општина Велико Градиште ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, 
за свесно кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета Општине 
Велико Градиште. 

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета Општине 
Велико Градиште вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим удружењима и 
одговорним лицима удружења, по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из 
буџета Општине Велико Градиште у наредне три године, рачунајући од године у којој је донета 
правоснажна одлука. 

 
Завршне одредбе 

 
Члан 17. 

Надзор над извршењем уговором пренетих средстава по овој Одлуци вршиће Комисија, а извештај 
ће подносити Општинском већу.  

Административне послове, везане за рад Комисијие обављаће Одељење за општу управу. 

 
Члан 18. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник број: 400-15/2020-01-4 Овај 
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште".  

 
 

Број: 400-190/2020-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ                                                                                      

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    

Драган Милић,с.р. 

 


