
                     На основу члана 28. став 2. у вези са чланом 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник 
РС“, број 36/06), члана 11. Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину  („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 
20/21), на основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката Комисије за спровођење поступка конкурса за расподелу 
преосталих средстава за суфинансирање или финансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница и члана 63. 
став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

                    Градско веће  града Краљева, на Четрдесет петој (ванредној) седници одржаној дана 9. септембра 2021. године, 
донелo је   

О Д  Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

Члан 1. 

          Са Раздела 5. Програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, шифра програма 0602, Функција 130 Опште услуге, 
Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 169, економска класификација 481 
Дотација невладиним организацијама Одлуке о буџету града  Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 
52/20 и 20/21), обезбеђују се средства за финансирање или суфинансирање једног пројекта традиционалних цркава и верских 
заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева у 2021. години поднетих на 
конкурс за расподелу преосталих средстава за суфинансирање или финансирање пројеката традиционалних цркава и верских 
заједница број 1988/21 од 27.07.2021. године, који је објављен на сајту града Краљева дана 27.07.2021. године. 
 

          СРЕДСТВА СЕ ДОДЕЉУЈУ на следећи начин: 
 

 

Ред. 
број 

Назив традиционалне цркве и 
верске заједнице 

Назив пројекта 
Назив 

активности 
Додељени износ 

средстава 

1. Епархијски Управни одбор 
православне Епархије жичке  

„Изградња и обнова Цркава и 
црквених објеката у Епархији 
жичкој“ 

„Извођење радова на 
електрификацији звона 
Српске православне црквене 
општине у Годачици“ 

253.972,00 

Укупно: 253.972,00 

 

Члан 2. 

         НЕЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ односно суфинансирати пројекат „Изградња и обнова Цркава и црквених објеката у 

Епархији жичкој“ за активност „Извођење радова на препокривању Храма Светог Василија Острошког у Кованлуку“, јер је Црква у 

Кованлуку већ финансирана у текућој буџетској години. 



Члан 3. 

              Са изабраним подносиоцем пријаве закључиће се уговор о финансирању или суфинансирању пројекта 
традиционалних цркава и верских заједница који садржи: 

податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање), 

1. назив и садржину пројекта, 
2. укупну вредност пројекта, 
3. рок за реализацију пројекта, 
4. права и обавезе уговорних страна, 
5. износ средстава, начин обезбеђења и преноса средстава, 
6. услове за раскид уговора, 
7. начин решавања спорова и  
8. друге одредбе. 
       Текст уговора припрема Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и доставља га 

Градоначелнику. 

Члан 4. 

 Обавезују се носиоци пројеката из члана 1. ове одлуке да додељена средства користе искључиво за реализацију 
одобрених пројеката и да извештаје о наменском утрошку истих достављају надлежном одељењу Градске управе града Краљева 
у роковима прописаним чланом 15. Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава традиционалним црквама и 
верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 52/20) и у складу са закљученим уговором. 

Члан 5. 
   О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева и Одељење за 
привреду и финансије Градске управе града Краљева. 

Члан 6. 
Одлуку објавити на званичној интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs 

Члан 7. 
Ова одлука је коначна и против ње се може покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана 

објављивања исте на званичном интернет сајту града. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-248/2021-I                   ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Дана: 09.  09. 2021. године                     градоначелник града Краљева 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                           др Предраг Терзић, дипл. политиколог 

http://www.kraljevo.rs/

