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На основу члана  4. и члана 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима 

доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама („Сл.лист града 

Крушевца“бр.5/17), члана 40. Одлуке о буџету Града Крушевца за 2021. годину (,,Сл.лист 

града Крушевца’’број 17/20), члана 47. Статута Града Крушевца (,,Сл.лист града 

Крушевца'', бој 15/18), Извештаја Комисије за за спровођење поступка расподеле средстава 

за традиционалне цркве и верске заједнице, број: 31 од 04.02.2021. године, 

Градоначелник града Крушевца, дана 09.02.2021.године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

I -   Бира се  пројекат традиционалне цркве и верске заједнице који ће се суфинансирати из 

буџета града Крушевца у 2021. години, на основу Јавног конкурса за доделу средстава 

црквама и верским заједницама из буџета града Крушевца за 2021 . годину, у укупном 

износу од 12.000.000,00 динара, програм 13 – Развој културе и информисања, програмска 

активност 1201-0003, назив: унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа, функција: 840-Верске и остале услуге заједнице, позиција 137, 

економска класификација конта 481931, и то: 

- Пројекат ,,Изградња цркве Светих Архангела на Багдали у Крушевцу'', подносиоца 

Српске Православне Цркве – Епархије крушевачке, ПИБ 107001466, матични број 

17816373, у износу од 12.000.000,00 динара и то за: наставак бетонских и АБ радова, за 

етапе наведене у Изводу из понуде број 05-1683 од 11.11.2019.г. за извођење грађевинско - 

занатских радова - груби радови за изградњу црквеног објекта – Црква Св. Архангела на 

Багдали у Крушевцу, издатог од стране привредног друштва за градњу и инжењринг 

,,Техноградња'' д.о.о. бр.05-37 од 13.01.2021.године. 

II - Комисијa за за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице је сачинила Извештај о спроведеном поступку и поднетим пријава на Јавни 

конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета града Крушевца за 

2021. годину и предложила Градоначелнику доношење ове Одлуке. 

III – По закључењу Уговора са Градоначелником града Крушевца, одобрена средства биће 

пренета на наменски рачун подносиоца изабраног пројекта, број 840-7534763-40 код Управе 

за трезор, по динамици и условима утврђеним Уговором. 

IV – Средства за ову намену обезбеђена су Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. 

годину, програм 13 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003, 

назив: унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, 

функција: 840-Верске и остале услуге заједнице, позиција 137, економска класификација 

конта 481000 у износу од 12.000.000,00 динара. 

V – Одлуку доставити Одељењу за финансије и Одељењу за друштвене делатности Градске 

управе града Крушевца. 

VI – Одлуку објавити на званичном сајту града Крушевца и у ,,Службеном листу града 

Крушевца''. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

               Чланом 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава 

традиционалним црквама и верским заједницама („Сл.лист града Крушевца“бр.5/17) 

прописано је да Градоначелник града Крушевца, на основу извештаја Комисије о 

спроведеном поступку поводом Јавног конкурса и записника, доноси Одлуку о додели 

средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета града Крушевца за 

буџетску, односно календарску годину. 

                    На расписани Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из 

буџета града Крушевца за 2021. годину, благовремено је пристигла једна пријава од стране 

Српске православне Цркве, Епархије крушевачке, са пројектом: ,,Изградња цркве Светих 

Архангела на Багдали у Крушевцу''. Након разматрања пристигле пријаве Комисија је 

одлучила да предложи Градоначелнуку града Крушевца да се суфинансира овај пројекат у 

износу од 12.000.000,00 динара за наставак бетонских радова и АБ радова, за етапе наведене 

у Изводу из Понуде грађевинско - занатских радова - груби радови за изградњу црквеног 

објекта – Црква Св. Архангела на Багдали у Крушевцу. 

            Са напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву. 
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