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ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:   08-3/21-02 

Датум: 12.11.2021. година 

 

 

На основу Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 

36/2006), Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Службени лист града Ужица,  

број 58/20), Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и 

традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и 

верских објеката на територији града Ужица (Службени лист града Ужица, број 45/18), на 

предлог Комисијe за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 

изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 

2021. години, број 08-3/21-02 од 10.11.2021. године, Градско веће града Ужица, на 

седници одржаној   12.11.2021. године, доноси  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Усваја се Предлог комисијe за доделу средстава црквама и традиционалним 

верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на 

територији града Ужица у 2021. години, број 08-3/21-02 од  10.11.2021. године. 

 

1. Црквама и традиционалним верским заједницама одобравају се средства за 

реализацију програма у 2021. години, у износу од 2.000.000,00 динара, и то:   

 

Р.б. Подносилац пријаве Назив пројекта Одобрена 

средства 

  1. Српска Православна Црквена 

Општина ужичка при храму 

Покрова Пресвете Богородице у 

Крчагову 

Објекат за продају и паљење свећа 

и објекат звоника у склопу Цркве 

Покрова Пресвете Богородице 

-  фаза 2 градња звоника 

1.050.000,00 

2. Српска Православна Црквена 

општина Ужице  

 

Изградња Цркве Сабора српских 

светитеља Бела Земља 

- Постављање мермера на под и 

трем цркве на Белој Земљи 

   950.000,00 

                                                                                                

                                                                                                                Укупно: 

 

2.000.000,00 
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II  Одобрена средства за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања 

и обнове верских објеката у 2021. години обезбеђена су Одлуком о буџету града Ужица за 

2021. годину, на позицији 285 – Дотације верским организацијама. 

 

III    Са црквама и традиционалним верским заједницама којима су одобрена средства за 

реализацију програма у 2021. години,  град Ужице закључиће појединачне уговоре, којима 

ће се  регулисати права и обавезе уговорних страна. 

 

IV   Предлог комисије за доделу средстава црквама и традиционалним верским 

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији 

града Ужица у 2021. години, број 08-3/21-02 од 10.11. 2021. године, налази се у прилогу 

овог решења и његов је саставни део. 

 

V          За извршење овог решења надлежна је Градска управа за финансије. 

 

 

Доставити: 

- Подносиоцима пријава 

- Председнику комисије 

- Градској управи за финансије 

-  а/а 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА     

                                                                                        ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

Драгољуб Стојадиновић 


