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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон,  47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 60. 

Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019.године), 

члана 5. и 7. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским 

заједницама број 110-9/2016 од 01.03.2016.године, у вези са Јавним конкурсом за 

финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Варварин за 

2022.годину, број 454-5/2022-II од 30.03.2022.године, а по предлогу Комисије за 

спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским  заједницама, број 454-

7/2022-II од  16.05.2022 .године,  

Заменик председника општине Варварин  дана 17.05.2022.године, доноси, 

 

 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН У 2022.ГОДИНИ 

 

Члан 1.  

           ДОДЕЉУЈУ СЕ  средства буџета општине Варварин за 2022.годину опредељена у 

укупном износу од 5.000.000,00 динара по Пројекту 0602 – 4002 Подршка верским 

заједницама путем конурса, Функција 130,  Економска класификација 481931 - Дотације 

невладиним организацијама, на основу Јавног конкурса за финансирање пројеката 

цркава и верских заједница из буџета општине Варварин у 2022.години  и то: 

 

1. Манастир Светог Луке Бошњане – у износу од 1.000,000,00 динара 

- За грађевинске и електро радове у манастиру св.Луке у Бошњану 

 

2. Црквена општина Бошњане –  у износу од 299.786,40 динара 

- За керамичарске радове на објекту цркве у Бошњане 

 

3. Црквена општина Доњи Крчин -  у износу од 773.335,60 

- За санацију капиларне влаге на објекту цркве у Доњем Крчину  

( наставак радова) 

 

4. Црквена општина Бачина - у износу од 499.950,00 динара 

- За фасадерске радове на  црквеној кући у Бачини 

 

5. Црквена општина Орашје - у износу од 499.747,50 динара 

-  За наставак изградње ограде око порти цркава у Суваји и Избеници 

 

6. Црквена општина Варваринска – у износу од 998.500,00 динара 

- За столарске радови на објекту цркве у село Варварину и на изради дела ограде 

око црквене порте у Варварину 

 

7. Црквена општина Парцане – у износу од  797.000,00 динара 

-  За извођење грађевинско-занатских радова при цркви Св. арх.Гаврила у Парцану 
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 Укупно додељена средства из буџета Општине за финансирање пројеката 

цркава и верских заједница  у 2022.години износе 4.868.319,50 динара. 

 

Члан 2. 

Са подносиоцима одобрених пројеката по Јавном конкурсу заменик председника Општине 

закључиће  Уговор  којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

За пренос одобрених средстава у реализацији ове одлуке задужује се Одељење за буџет и 

финансије, утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе општине Варварин. 

 

Члан 3. 

Цркве и верске заједнице дужне су да средства користе искључиво за намене за које су им 

иста додељена као и да одобрене пројекте  реализују до истека буџетске године односно 

до 31.12.2022.године, у ком року је корисник средстава дужан да поднесе извештај о 

реализацији и достави доказ о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим 

Уговором, односно да изврши повраћај неутрошених средстава. 

 

Контролу наменског трошења буџетских средстава врши Стручна комисија а извештај 

подноси председнику Општине. 

 

Члан 4. 

Ова одлука  објављује се на званичној интернет страници општине Варварин 

www.varvarin.ls.gov.rs и огласној табли Општинске управе а ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине 

Варварин за 2022.годину, број 454-5/2022-II од 30.03.2022.године, расписан је и објављен 

на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs, са роком за 

подношење пријава од 15 дана, односно од 31.03.-14.04.2022.године. 

     Комисија  за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама 

из буџета Општине у 2022.години образована је Решењем заменика председника општине 

Варварин, број 454-6/2022-II од 30.03.2022.године. 

      У извештају Стручне комисије о извршеној контроли  наменског трошења буџетских 

средстава, Сл. од 09.05.2022.године, утврђено је да су све верске заједнице уредно 

оправдале средства, извршиле повраћај неутрошених средстава, као и да су извршени сви 

радови у реализацији одобрених пројеката.  

      На састанку одржаном дана 16.05.2022.године, Комисија је увидом у поднете пријаве 

са свом пратећом документацијом  извршила вредновање предлога пројеката у складу са 

критеријумима прописаним Правилником,  предложила заменику председника општине 

Варварин да укупно планирана средства у буџету Општине за 2022.годину, за цркве и 

верске заједнице, у износу од 5.000.000,00 динара,  одлуком расподели на следећи начин:   

 

http://www.varvarin.ls.gov.rs/
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1. Манастир Светог Луке Бошњане -  пријава примљена дана 13.03.2022.године  – 

износ средстава који се тражи из буџета Општине је 1.000.000,00 динара 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

Грађевински и електро радови у манастиру св.Луке у Бошњанима 

- По предмеру и предрачуну грубих грађевинских радова Великог звоника  

      при манастиру Св. Лука објект спратности П+2 

- у износу од 1.000,000,00 динара 

 

2. Црквена општина Бошњане – пријава примљена дана 02.04.2022.године  

– износ средстава који се тражи из буџета Општине је 300.000,00 динара 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:  

Изградња или обнова цркава и верских објеката 

Адаптација или реконструкција цркава или верских објеката 

Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката 

- По спецификацији материјала за керамичке радове на објекту ЦО Бошњане 

- у износу од 299.786,40 динара 

 

3. Црквена општина Доњи Крчин, пријава примљена дана 08.04.2022.године 

 – износ средстава који се тражи из буџета Општине је 773.335,60 динара  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

             Санација капиларне влаге на цркви у Доњем Крчину ( наставак радова) 

- у износу од 773.335,60 динара,  

 за реализацију обавеза по рачуну ХИО СИСТЕМ доо Нови Сад, број 07/2022 од 

16.05.2022.године, у износу од 773.335,60 динара,  а у вези са Уговором о пружању 

услуге трајне заштите од капиларне влаге применом ХИО-технологије на објекту 

СПЦО-Доњи Крчин - Црква рођења Пресвете Богородице и уз приложену изјаву 

Извођача радова, број 02/2022 од 16.05.2022.године. 

 

4. Црквена општина Бачина, пријава примљена дана 13.04.2022.године 

     – износ средстава који се тражи из буџета општине је 500.000,00 динара 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

     Адаптација или реконструкција цркава или верских објеката 

- По предмеру и предрачуну радова за фасадерске радове на  црквеној кући у 

Бачини 

- у износу од 499.950,00 динара 

 

5. Црквена општина Орашје, пријава примљена дана 13.04.2022.године  

– износ средстава који се тражи из буџета општине је 499.747,50 динара  

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

Изградња или обнова цркава и верских објеката 

Адаптација или реконструкција цркава или верских објеката 

Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката 

- По предмеру и предрачуну радова за наставак изградње око порти цркава у 

Суваји и Избеници 

- у износу од 499.747,50 динара 
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6. Црквена општина Варваринска, пријава примљена 14.04.2022.године 

-износ средстава који се тражи из буџета општине је 998.500,00 динара 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

Столарски радови на цркви у село Варварину и на изради дела ограде око црквене 

порте у Варварину 

- По предмеру и предрачуну радова за столарске радове на цркви у село 

Варварину и на изради дела ограде око црквене порте у Варварину,  

- у износу од 998.500,00 динара 

 

7. Црквена општина Парцане, пријава примљена дана 14.04.2022.године 

 – износ средстава који се тражи из буџета општине је 797.000,00 динара 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: 

Изградња или обнова цркава и верских објеката 

- По понуди Модул инжињеринг д.о.о. Крушевац, за извођење грађевинско-

занатских радова при цркви Светог архангела Гаврила у Парцану,  

- у износу од 797.000,00 динара                 

                                      

         УКУПНО: 4.868.319,50 динара 

 

 

       Из свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 454-8/2022-II од 17.05.2022.год. 

 

 

 

                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                                      Дејан Милановић 

                                                                           


