
ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, 

бр. 2/19),  члана 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 са територије 

општине Велико Градиште (“Сл. гласник РС“, број 39/2020) и  предлога Комисије за доделу средстава из 

буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских 

заједница у општини Велико Градиште за 2022. годину, 

Општинско веће општине Велико Градиште на својој седници одржаној ______ 2022. године, 

донело је 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години 

 

 

Члан 1. 

 ОДОБРАВА СЕ финансирање доле наведених пројеката/програма цркaва и верских заједница 

поднетих на II Јавни конкурс за  суфинансирање/финансирање програма цркава и верских заједница за 

2022. годину и то у следећим износима и за следеће намене:  

 

РЕД. 

БР. 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 

ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА 

ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 

1 
401-109/2022-01-2 од 10.3.2022. 

Црквена општина  Макце, ЈНА бр.7 

„Реконструкција фасаде на цркви 

Вазнесења Господњег“ 

450.000,00 

2 
401-116/2022-01-2 od 14.3.2022. 

Црквена општина  Тополовник 

„Уређење унутрашњости храма Св. 

Николаја у Кисиљеву“ 

250.000,00 

УКУПНО 
 

700.000,00 

 

Члан 2. 

 Пренос средстава одобреним пројектима из члана 1. 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,  ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 5. 

            Одлука о додели средстава објавиће се на интернет страници општине   www.velikogradiste.rs и 

огласној табли. 

 

Образложење 

 Надлежност Општинског већа општине Велико Градиште за доношење ове одлуке дефинисана је 

чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 2/19), 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 (“Сл. гласник РС“, број 

39/2020) регулисано је да Комисија разматра пријаве у складу са условима Конкурса  и сачињава предлог 

Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава. 

 Чланом 4. Правилника регулисана је намена средстава која се распоређују за обављање 

градитељске, добротворне и научне делатности цркава и верских заједница. 

 Комисије је предложила финансирање пројеката из члана 1. ове Одлуке на основу оцене 

предложених пројеката/програм и намене трошења средстава. Износ одобрених средстава одређен је на 

основу буџета пројекта имајући у виду значај и степен задовољења јавног интереса који се предложеним 

програмом постиже, а водећи рачуна о укупно расположивим средствима у буџету општине за ове намене. 

http://www.velikogradiste.rs/


 Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у буџету општине Велико Градиште за 2022. 

годину. 

Упуство о правном средству: Против ове одлуке може се покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања исте. 

 

 

Предлагач: Комисија за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште  

за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико 

Градиште за 2022. годину 

. 

 


