
 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

-Општинско веће 

Број: 06-1174/4 

Дана: 25.08.2022.године 

Мали Зворник 

  

 

На основу члана 10. и 12. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине 

Мали Зворник“ бр. 3/17) и Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2022. годину („Службени 

лист општине Мали Зворник“ бр. 14/21, 1/22, 2/22 и 3/22), а на предлог Комисије за спровођење 

поступка Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама 

из буџeта општине Мали Зворник за 2022. годину, председник општине Мали Зворник уз 

сагласност Општинског већа општине Мали Зворник, на седници одржаној 25.08.2022. године, 

доноси следећу 

 

  О Д Л У К У 

 

О начину и висини расподеле средстава традиционалним  

Црквама и верским заједницама за 2022. годину 

I 

 

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама из буџeта општине Мали Зворник за 2022. 

годину, а уз сагласност Општинског већа општине Мали Зворник, расподељују се средства 

традиционалним црквама и верским заједницама у следећим износима 

 

 

1. Програм/пројекат „Прослава славе града и црквена слава,“ поднет од Српске православне 

црквене општине  Мали Зворник,- износ предложених средстава 385.000,00 динара; 

 

2 Програм/пројекат „Уређење храма и порте,“ поднет од Српске православне црквене 

општине  Мали Зворник,- износ предложених средстава 705.000,00 динара; 

 
 

 

II 

 

Одлуку доставити традиционалним црквама и верским заједницама и архиви. 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                Зоран Јевтић, с.р. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         О б р а з л о ж е њ е 

 

             На Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама 

из буџета општине Мали Зворник за 2022. годину, број 06-1174/2 од 28.07.2022. године,  који је 

био отворен 15 дана од дана објављивања, благовремено су приспеле 2 пријаве и то: Српска 

православна црквена општина Мали Зворник (за два програма/пројекта). 

Разматрањем приспелих пријава утврђено је да подносилац испуњава услове Јавног 

конкурса, те је  Комисија  донела  Предлог одлуке о одабиру програма/пројекта и износу 

средстава која се додељују као у тачки I став 2. 

            Општинско веће општине Мали Зворник размотриће Предлог одлуке који му достави 

Комисија и донеће  Одлуку о начину и висини расподеле средстава традиционалним црквама и 

верским заједницама,  на коју учесници конкурса имају право жалбе Општинском већу, у року 

од 8 дана од дана достављања Одлуке. 

            На основу Одлуке о начину и висини расподеле средстава, Председник општине Мали 

Зворник и изабрани  подносиоци пријаве, закључују Уговор којим се уређују међусобна права и 

обавезе и на основу кога се врши додела средстава. 

             Подносиоци пријава којима су Одлуком додељена средства дужни су да пре потписивања 

уговора доставе број динарског рачуна на који ће се извршити пренос средстава. 

 

 

 

У Малом Зворнику 

Дана: 22.08.2022. године                                                                        Чланови комисије: 

                                                                                                                 Милан Остојић,с.р.  

                                         Славица Симеуновић,с.р. 

                                                                                                                  Биљана Спасеновић,с.р. 

 

  

 

 

 


