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 На основу члана 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“ , бр. 51/2009, 99/2011, 

44/2008), члана 28.,  32. и 44. Закона о црквама и верским заједницама (,,Службени гласник РС“ бр 

36/2006), члана 59. Статута општине Ариље (,,Службени гласник општине Ариље“ број 13/2019) и 

Уредбе о средствима за подстицање програма недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења (,,Службени гласник РС“ бр 16/2018),  

 Општинско веће општине Ариље на  10. седници одржаној  01.03.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И 

ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ  

 

Члан 1.  

 

 Овим Правилником о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и 

верских заједница (у даљем тексту: Правилник) уређује се начин, поступак и критеријуми расподеле 

буџетских средстава црквама и верским заједницама са територије општине Ариље ради реализовања 

програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса. 

  

Члан 2.  

 

 Висина средстава за реализацију програма у циљу унапређивања верских слобода и 

остваривања општег добра и заједничког интереса, утврђује се Одлуком о буџету општине Ариље и 

финансијским плановима за извршавање буџета за текућу годину.  

 

Члан 3.  

 

 Право учешћа у расподели средстава из члана 2. овог Правилника имају цркве и верске 

заједнице које су уписане у Регистар цркава и верских заједница при Министарству Владе Републике 

Србије, надлежном за послове вера, на основу Закона о црквама и верским заједницама (,,Службени 

гласник РС“ број 36/2006) и које регистровану верску делатност обављају на територији општине 

Ариље.  

 Средства из члана 2. овог Правилника се додељују црквама и верским заједницама само за 

програмске активности које се реализују у текућој години на територији општине Ариље, а на основу 

Конкурса за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница са 

територије општине Ариље (у даљем тексту: Конкурс).  

 

Члан 4.  

 

 Буџетска средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и научне делатности 

субјеката из члана 3. овог Правилника, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а 

нарочито за: 

- инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима, 

- изградњу нових црквених храмова, 

- обнову постојећих црквених храмова који су без обнове дуже времена (преко десет и више година), 

а посебно црквених храмова који су споменици културе, 

- обнову парохијских домова, 

- изградњу нових и девастираних  звоника на верским објектима, 

- обнову икона у верским објектима, 

- стављање нових фасада и кречење црквених храмова, 

- обнову  девастираног  крова који прокишњава, 

- пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима, 
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- уређивање простора око цркве - озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђивање клупа за 

седење, 

- обнову девастираних ограда око цркве, 

- добротворне и хуманитарне активности, као и друге активности социјалне заштите, 

- организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи, 

- организовање црквених манифестација, 

- издавачку и научну делатност цркава и верских заједница и  

- научна истраживања везана за цркву, организовање стручних и научних скупова, везаних за 

религију и цркве. 

 

Члан 5.  

 

 Услови за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама за реализовање 

програма и пројеката су: 

- да подносилац програма има статус цркве или верске заједнице  у складу са Законом о црквама и 

верским заједницама, 

- да је седиште подносиоца програма на територији општине Ариље и  

- да се програм унапређења верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса 

реализује на територији општине Ариље.  

 

Члан 6.  

 

 Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за градитељске радове 

код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума: 

- да ли је верски објекат под заштитом као културно благо, 

- у каквом се стању налази објекат - да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због 

руинираности угрожена безбедност верника, 

- да ли су из других извора прикупљена средства, па је потребан само део средстава неопходан за 

обнову објекта, 

- аргументовано мишљење надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење Завода за 

заштиту споменика културе или надлежне организационе јединице за урбанизам Општинске управе), 

- карактер хитности за инвестиционе захвате у сваком конкретном случају, што се остварује 

непосредним увидом - изласком на терен од стране стручних лица надлежног органа Општине и 

других стручних институција. 

 Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и 

научне делатности, код сваке појединачне пријаве полази се од следећих критеријума: 

- карактер и значај црквене манифестације, 

- карактер стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и значај стручних и 

научних скупова, односно значај пројекта везаног за ту делатност. 

 

Члан 7.  

 

 Расподела средстава из члана 2. овог Правилника врши се на основу Јавног конкурса.  

 Конкурс расписује Председник општине Ариље најмање једном годишње.  

 Текст Конкурса садржи: 

 1. предмет Јавног конкурса, 

 2. услове и критеријуме које предлагач треба да испуни, 

 3. износ опредељених средстава у буџету, 

 4. конкурсну документацију која се подноси, 

 5. рок за подношење пријава, 

 6. критеријуме за одабир пројеката, 

 7. начин пријављивања на конкурс, 
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 8. место и рок за достављање пријава на Конкурс и  

 9. одлучивање о расподели средстава. 

 Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских 

заједница објављује се на званичној интернет презентацији општине Ариље www.arilje.org.rs. 

 

Члан 8.  

 

 Пријаве на Конкурс се подносе Комисији за расподелу средстава за финансирање програма и 

пројеката цркава и верских заједница на прописаном обрасцу, који је саставни део конкурсне 

документације и за сваки пројекат се подноси посебна пријава.  

 Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:  

 - попуњен образац предлога пројекта (прилог 1), 

 - потписану и оверену изјаву (прилог 2),  

 - фотокопију решења о упису цркава и верских заједница у Регистар, 

 - предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројекта који се односе на градитељску 

делатност).  

 Пријаве поднете од стране подносиоца који немају право учешћа на овом конкурсу, 

неблаговремена пријаве, непотписане пријаве, пријаве са непотпуном документацијом или поднете 

на неодговарајућем обрасцу неће се разматрати.  

 

Члан 9.  

 

 Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком ,,ПРИЈАВА НА КОНКУРС 

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА - НЕ ОТВАРАТИ“, на 

следећу адресу: Комисија за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и 

верских заједница, Општинска управа општине Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, 31230 Ариље, 

поштом или предајом у Писарници Општинске управе општине Ариље на горе назначену адресу.  

 

Члан 10.  

 

 Комисију из члана 8. овог Правилника именује Председник општине Ариље посебним 

решењем. 

 Комисија има председника и четири члана, одлуке доноси на седницама.  

 Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије. Комисија разматра 

пристигле пријаве по основу Јавног конкурса и саставља листу за расподелу средстава за 

финансирање програма и пројеката, коју доставља Председнику општине Ариље најдуже у року од 

30 дана од дана завршетка Конкурса. 

 Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе у року од три дана од дана објављивања листе.  

 Листа се објављује на званичној интернет презентацији општине Ариље.  

 Учесници Конкурса имају право приговора на листу у року од пет дана од дана њеног 

објављивања. 

 Одлуку о приговору Конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема. 

 

Члан 11.  

 

 Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских 

заједница доноси Председник општине у року од 30 дана од дана пријема докумената од стране 

Комисије.  

 Решење се објављује на званичној интернет страници општине Ариље и садржи: 

назив подносиоца програма, износ, намену и начин преноса средстава црквама и верским 

заједницама. 

http://www.arilje.org.rs/
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 Решење ће се корисницима доставити у року од осам дана од дана доношења истог.  

 

Члан 12.  

 

 По пријему решења, Председник општине Ариље ће са корисницима средстава закључити 

уговор о расподели средстава црквама и верским заједницама најкасније у року од 30 дана.  

 Уколико се корисник средстава не одазове позиву за закључивање уговора у року од 30 дана 

од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од пријаве.  

 

Члан 13.  

 

 Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин 

реализације програма и начин извештавања о наменском утрошку средстава, као и друга права и 

обавезе уговорних страна.  

 

Члан 14.  

 

 Корисник је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су му 

додељена, а неутрошена средства, као и ненаменски утрошена стредства, врати у корист буџета 

општине Ариље.  

 Извештај о реализовању програма за који су додељена средства, корисник је дужан да достави 

на прописаном обрасцу Комисији у року од 15 дана од дана истека рока за реализацију програма, 

односно најкасније до краја текуће године. 

 Уколико се извештаји из претходног става не доставе, пријава за доделу нових средстава неће 

бити узета у разматрање од стране Комисије.  

 

Члан 15.  

 

 Надзор над извршавањем уговором утврђених послова врши Одељење за привреду и 

финансије и Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте општине Ариље. 

 

Члан 16.  

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику општине Ариље“.  

 

Република Србија 

Општина Ариље  

Општинско веће 

II број: 400-80/2021 од  01.03.2021. године 

А Р И Љ Е  

 

 

 

 

Председник Општинског већа, 

Предраг Маслар 

 

  

  

  

 

 


