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На основу чл. 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник
РС“ бр. 36/06), чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), чл. 70. Статута општине Жагубица („Службени гласник
општине Жагубица“, бр. 1/19), чл. 9. Правилника о начину и поступку доделе
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине
Жагубица из буџета општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“,
бр.1/2016), као и Одлуке о буџету општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, бр. 15/19), и Извештаја број II-01-401-445-2/20 о бодовању
програма/пројеката традиционалнх цркви и верских заједница на територији општине
Жагубица који се финансирају из буџета општине за 2020. годину, Општинско веће
општине Жагубица на 176. седници, дана 11.03.2020.године, доноси следећу:
ОДЛУКУ
о начину и висини расподеле средстава за финасирање програма/пројеката
традиционалнних цркава и верских заједница
који су од јавног интереса и финансирају се из буџета општине Жагубица за
2020.годину
Члан 1.
Доноси се Одлука о начину и висини расподеле средстава за традиционалне
цркве и верске заједнице који су од јавног интереса и финансирају се буџета општине
Жагубица за 2020 годину.
1. Цркви „Св.вел. Георгија“ Лазница, пријава број
II-01-401-513/20 од
05.03.2020.године. Назив програма „Грађевински радови на црквеном конаку". Износ
одобрених новчаних средстава 300.000,00 динара.
2. Цркви „Светог Марка“ Близнак, пријава број II-01-401-514/20 од 05.03.2020. године.
Назив програма "Уређење парохијске сале, унутрашњи радови". Износ одобрених
новчаних средстава 100.000,00 динара.
3. Црквеној општини Рибаре (црква Св. Пророка Илије у Осаници), пријава број II01-401-515/20 од 05.03.2020. године. Назив програма "Завршни радови- мозаик и
звоник на цркви". Износ одобрених новчаних средстава 100.000,00 динара
4. Цркви „Свете Тројице“ Жагубица, пријава број II-01-401-529/20 од
05.03.2020.године. Назив програма "Изградња помоћног објекта свећнице и палионице
свећа". Износ одобрених новчаних средстава 150.000,00 динара.
5.Црквeној општини Крепољин („Св.арх.ђак. Стефана“ Крепољин и цркве у Сигама),
пријава број II-01-401-533/20 од 05.03.2020.године. Назив програма "Изградња
парохијског дома у Крепољину и цркве у Сигама". Износ одобрених новчаних
средстава 300.000,00 динара.
6. Цркви "Тршка црква" Милатовац, пријава број
II-01-401-540/20 од
06.03.2020.године. Назив програма "Осветљавање цркве". Износ одобрених новчаних
средстава 50.000,00 динара.
Укупан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.
Члан 2.
Средства за реализацију програма по овом конкурсу обезбеђена су у буџету општине
Жагубица за 2020. годину са: функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге које нису
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класификоване на другом месту, позиција 63, економска класификација 481 - Дотације
невладиним организацијама.

Члан 3.
Средства из члана 1. Ове Одлуке су наменска и користиће се искључиво за
реализацију одобрених програма.
Финансијска средства биће пренета традиционалним црквама и верским
заједницама до краја реализације пројектних активности у складу са реализацијом
буџета, а уколико проценат остварења буџета буде мањи од планираног, реализација
одлуке извршиће се у висини остварења буџета општине Жагубица.
Члан 4.
Након доношења одлуке о избору програма који ће бити финансирани са
подносиоцима истих ће се закључити уговор о финансирању реализације програма.
Члан 5.
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да доставе Извештај комисији о
утрошку одобрених средстава, односно реализацији одобрених програма, најкасније до
краја буџетске године.
Традиционалне цркве и верске заједнице које Извештај из предходног става не
доставе, морају да врате добијена средства и неће им бити додељена средства у
наредној години, односно неће бити разматрано њихово учешће у наредном конкурсу.
Давалац средстава има право да тражи увид у реализацију програма као и у
начин и динамику трошења средстава и ван термина предвиђених за редовно
извештавање. Традиционалне цркве и верске заједнице
дужне су да даваоцу
средстава то омогуће.
Члан 6.
Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и
верске заједнице доставити: Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за
традиционалне цркве и верске заједнице, учесницима на конкурсу, одељењу за
финансије и буџет општине Жагубица и архиви.
Члан 7.
Одлуку о додели средстава објавити на web сајту општине Жагубица и у
„Службеном гласнику општине Жагубица“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број: II–01-401-445-3/20
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон.
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон:
012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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