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   С А Д Р Ж А Ј  

СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 27/22   број  06- 346/2022-03 од 27.12.2022. године 

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и 

критеријумима  за доделу средстава  црквама и традиционалним  верским 

заједницанма. 

 

 

Општинско веће општине Љубовија 
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На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским  заједницама (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 36/06), Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014 – др.закон,101/16, 47/18 и 101/2021-др.закон), члана 

77. Статута општине Љубовија (“Службени лист општине Љубовија”, број 3/19), 

Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној дана 21.12.2022. године донело 

је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

Број: 06-101/2017-02 од 09.03.2017. године 

 

Члан 1. 

 Мења се члан 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу 

средстава црквама и традиционалним верским заједницама, број: 06-101/2017-02 од 

09.03.2017. године (У даљем тексту: Правилник) тако што се на крају текста у ставу 1.овог 

члана брише тачка и додају речи: „и манифестација организованих од стране цркава и 

традиционалних верских заједница чије се одржавање планира на територији општине 

Љубовија“. 

 

Члан 2. 

 Мења се члан 5. Правилника тако што се после става 1. додаје став 2.који гласи: 

 „Критеријуми за доделу средстава за финансирање  или суфинансирање пројеката 

цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Љубовија за 

манифестације  организоване од стране цркава и традиционалних верских заједница чије 

се одржавање планира на територији општине Љубовија: 

- да се манифестација организује на територији општине Љубовија 

-   број учесника; 

- да је у претходном периоду наведена манифестација организована од стране 

подносиоца предлога пројекта; 

- да се организација манифестације спроводи од стране више чинилаца (више 

црквених општина, у сарадњи са локалном самоуправом, невладином сектором, 

неформалним групама грађана...); 

- суфинансирање пројеката из других извора; 

- усмереност ка што већем броју корисника; 

- унапређење  културно-верског туризма; 

- реалан финансијски план за предложени пројекат.“ 

 

Члан 3. 

 Мења се члан 6. Правилника тако што се брише тачка и додаје се нова алинеја 

„- манифестације организоване од стране цркава и традиционалних верских 

заједница чије се одржавање планира на територији општине Љубовија.“. 

 

Члан 4. 



 Мења се члан 10. Правилника, тако што се у ставу 1.брише знак затворених 

наводника и тачка и додаје се: „и организације манифестација цркава и традиционалних 

верских заједница.“ 

 

Члан 5. 

 Мења се члан 12. Правилника тако што се у ставу 1.рише тачка и додају речи: “и 

уговоре о финансирању или суфинансирању манифестација организованих од стране 

цркава и традиционалних верских заједница чије се одржавање планира на територији 

општине Љубовија. 

 

Члан 6. 

 Остали чланови Правилника остају непромењени. 

 

Члан 7. 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и 

критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Љубовија“. 

 

 

 

Број: 06- 331/2022-02 

Датум: 21.12.2022.године 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                   Милан Јовановићс.р, 

 

 


