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Република Србија  

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Пролетерских бригада бб 

Број: II-400-43-4 

Дана: 13.8.2020. године  

К у р ш у м л и ј а  
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 

83/2014- др закон), члана 62. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија 

број 6/19), члана 11. став 5. Правилника о средствима за подстицање програма недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују цркве и верске заједнице 

(„Службени лист Општине Куршумлија“ број 12/19), а сходно предлогу Комисије за спровођење 

јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и верским заједницама датом у 

Записнику број II-400-43/20-3 од 27.07.2020. године, Председник општине Куршумлија доноси  

О Д Л У К У 

О избору програма које реализују цркве и верске заједнице 

1. Средства предвиђена конкурсом за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским 

заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2020. годину бр. 

II-400-43-1 од 09.7.2020. године, распоређују се за реализацију следећих програма:  

Р.бр

. 

МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Куршумлија ЦРКВЕНА ОПШТИНА 

КУРШУМЛИЈА 

Обнова цркава на територији 

црквене општине Куршумлија 
600.000,00 

2. Ниш СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА 

Православна епархија нишка-

Епархијски управни одбор 

Конзерваторско-

рестаураторски радови на 

реконструкцији ограде са 

капијама комплекса манастира 

Св.Никола у Куршумлији – 

главна капија као и Изградња 

конструкције и 

електрификација звона у 

манастиру Св.Никола у 

Куршумлији 

4.000.000 

 

УКУПНО: 4.600.000,00 

       

2.  Ова одлука је коначна и против исте се може покренути управни спор. 

 

3. Одлуку објавити на  званичној интернет страни општине и доставити сваком учеснику 

конкурса. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу одредби члана 62. став 1. тачка 20. Статута општине Куршумлија („Службени 

лист општине Куршумлија“ број 6/19), члана 8. став 2. Правилника о средствима за подстицање 

програма недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализује 

цркве и верске заједнице („Службени лист општине Куршумлија број 12/19), Председник општине 
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Куршумлија донео је Одлуку о расписивању конкурса за суфинансирење и доделу средстава 

црквама и верским заједницама за реализацију пројекта из буџета општине Куршумлија за 2020. 

годину по основу које је расписан Конкурс  број: II-400-43-1 од 09.7.2020. године. 

 На конкурс се пријавило 2 учесника. 

 Решење број II-400-43-2 од 09.7.2020.године формирана је стручна комисија за спровођење 

јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и верских заједница за 2020.годину.  

 Сходно одредбама члана 11. став 1. и 2. Правилника о средствима за подстицање програма 

недостајућег дела средстава за финансирење програм од јавног интереса која реализују цркве и 

верске заједнице („Службени лист општине Куршумлија број 12/19), комисија за спровођење 

јавног конкурса за расподелу буџетских средстава цркава и верских заједница утврдила је листу 

вредновања и рангирање пријављених Програма коју је објавила на званичној интернет страници 

надлежног органа.  

 Утврђеном листом вредовања и рангирања пријављених програма, а имајући критеријуме 

оцењивања утврђене конкурсом, комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских 

средстава цркава и верских заједница подржала је средеће пројекте:  

 

Р.бр. МЕСТО ПОДНОСИЛАЦ 

ПРОЈЕКТА 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Куршумлија ЦРКВЕНА ОПШТИНА 

КУРШУМЛИЈА 

Обнова цркава на територији 

црквене општине Куршумлија 
600.000,00 

2. Ниш СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА 

Православна епархија нишка-

Епархијски управни одбор 

Конзерваторско-рестаураторски 

радови на реконструкцији ограде 

са капијама комплекса манастира 

Св.Никола у Куршумлији – 

главна капија као и Изградња 

конструкције и електрификација 

звона у манастиру Св.Никола у 

Куршумлији 

4.000.000 

 

УКУПНО: 4.600.000,00 

У складу са одредбама члана 11. став 5. Правилника о средствима за подстицање програма 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују цркве и 

верске заједнице („Службени лист општине Куршумлија број 12/19), Председнику општине 

Куршумлија, комисија је  доставила је записник са листом  вредновања и рангирања пријављених 

Програма учесника конкурса чији су пројекти подржани.  

Комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буцетских средстава цркава и 

верских заједница предложила је суфинансирање 2 пројекта у укупном износу од 4.600.000,00 

динара на начин предвиђен у члану 1. овог решења.  

 На основу предлога комисије и увида у пристигле пројекте, Председник општине 

Куршумлија одлучио је као у диспозитиву решења.  

 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог решења може се покренути Управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од 

дана достављања решења.  

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                    ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  

Радољуб Видић дипл.економиста  

 

_____________________________ 


