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На основу  члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (‘’Службени 
гласник РС’’, број 36/2006), члана 7. Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским 
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 
територији општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/2017), 
Одлуке о буџету општине Жабари за 2021. „Службени гласник општине Жабари“, 
бр. 21/2020 и 1/2021) и Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава 
црквама и традиционалним верским заједницама, бр. 40-4/2021-01 од 30.03.2021. 
године, Комисије за спровођење поступка за доделу средстава црквама и 
традиционалним верским заједницама, расписује: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

 
 
     1. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним 
верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских 
објеката на територији општине Жабари. 
 
     2. Право учешћа на доделу средстава путем Јавног конкурса имају  цркве и  
верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС’’, број 36/06 ) а које се налазе на територији 
општине Жабари. 
 
     3. Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Жабари за финансирање и 
суфинансирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за : 
- пројекте изградње црквених или верских објеката;  
- текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката;  
- пројекте обнове црквених или верских објеката. 
   Додељена средства се морају реализовати најкасније до  31.12.2021. године.  
 
     4. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине 
Жабари за 2020. годину, на позицији 129, Програм 13–Развој културе и 
информисања, функција 840-Верске и остале услуге заједнице  у износу од 
1.000.000,00 динара. 
 
     5. Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање 
пројеката цркава и традиционалних верских заједница из буџета општине Жабари 
за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији 
општине Жабари јесу:  
 
- да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији 
општине Жабари; 
- број верника; 
- да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;  
- стање у ком се налази објекат;  
- суфинансирање пројеката из других извора;  
- усмереност ка што већем броју корисника;  
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- унапређење стања у ком се налази објекат;  
- реалан финансијски план за предложени пројекат.  
 
     6. Пријава на конкурс се подноси на прописаном обрасцу пријаве који се може 
преузети сваког дана у термину од 07.00 до 14,00 часова у писарници општинске 
управе Жабари или на сајту http:// www.zabari.rs / 
     Уз пријаву се подноси: 
- детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси 
пријава;  
- буџет пројекта;  
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на 
пројекту (потписане протоколе и др.). 
- доказ о добијеним протребним дозволама и сагласностима надлежних органа 
предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област (за пројекте 
изградње, одржавања и обнове верских објеката),  
- предмер радова (за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката). 
 
     7. Пријаве се предају у затвореној коверти на писарници општинске управе 
општине Жабари или поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари – Пријава на конкурс за доделу средстава црквама и 
традиционалним верским заједницама. 
Рок за подношење пријава је до 16.04.2021. године до 12.00. часова. 
 
     8. Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом 
конкурсу, непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаном 
обрасцу неће се разматрати. 
 
     9. Решење о финансирању или суфинансирању пројеката цркава и 
традиционалних верских заједница доноси председник општине на основу 
предлога комисије. Решење се објављује на огласној табли општинске управе 
Жабари и званичној интернет страни општине Жабари. 
     Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације 
пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу 
средстава, у складу са закљученим Уговором.  
 
     10. Особа за контакт: Радојковић Ненад, Председник комисије за доделу 
средстава, тел: 012/250-130. 
 
 
Напомена:  Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних 
средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог 
рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС’’, број 99/18 и 40/19) 
прописана је обавеза да  правна лица и други субјекти (привредна друштва, 
удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, 
политичке странке, задруге и др.), које не припадају јавном сектору, а којима се 
врши пренос средстава из буџета, морају да отворе посебан наменски динарски 
рачун код Управе – тип КЈС 8 
            Црква и верска заједница, чији се пројекат финансира или суфинансира из 
буџета општине Жабари, у обавези је да, уколико нема отворен рачун код Управе 
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за трезор, исти отвори по доношењу Решења председника општине, ради преноса 
средства из буџета. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

 
 
 
 

Број: 40-4/2021-01 
Датум: 31.03.2021. године 
           ЖАБАРИ 


