НАЦРТ
На основу члаљна 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник
РС“, бр. 36/06), члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19), Одлуке о буџету општине Димитровград за 2019. годину (Сл. лист
општине Димитровград, бр. 26/18), Скупштина општине дана ___________. године доноси:
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2019. ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ
Програмом подршке верским заједницама (у даљем тексту: Програм) уређују се
начин, намена и поступак за доделу буџетских средстава за финансирање цркава и верских
заједница које делују на територији општине Димировград (у даљем тексту: Општина)
Програм спроводи Комисија коју именује Председник општине Димитровград.
II СРЕДСТВА
Средства за финансирање подршке верским заједницама на територији општине
Димитровград обезбеђена су у буџету општине Димитрoвград за 2019. годину у Програму 15
– Опште услуге локалне самоуправе, 0602-01 – Дотације организацијама цивилног друштва,
позиција 117, економска класификација 481931 – Дотације верским заједницама, у износу од
1.000.000,00 динара.
III ЦИЉЕВИ
Циљ програма јесте промоција и очување верског и културног наслеђа код верских
заједница које делују на територији Општине у складу са Законом.
IV ЦИЉНА ГРУПА
Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које делују на територији
општине Димитровград у складу са Законом.
V НАЧИН ДОБИЈАЊА СРЕДСТАВА
По правилу, средства се додељују на основу јавног конкурса општине Димитровград.
По поднетим захтевима предлог даје Комисија коју формира Председник општине, а
одлучује Општинско веће општине Димитровград.
Захтев се може поднети до утрошка средстава.
VI НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства се додељују за обављање градитељске делатности субјеката из чл. 4.
Програма, које они обављају у складу са законима и другим правним актима, а нарочито за:
1) Изградњу верских објеката,
2) Обнову верских објеката и
3) Одржавање верских објеката.
VII KРИТЕРИЈУМИ
Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за
градитељску делатност код сваке појединачне пријаве, узима се у обзир:
1) да ли је верски објекат под заштитом као културно благо,
2) у каквом се стању налази објекат – да ли су хитна инвестициона улагања и да
ли је због руинираности угрожена безбедност верника,
3) да ли пројекат обнове и санације подржава и сматра приоритетом црквена
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4)
5)
6)
7)

централа са територије на којој се дотична црква налази,
да ли су обезбеђена средства из других извора,
да ли се ради о изградњи новог објекта или је обнова постојећег,
аргументованост надлежних органа о неопходности инвестирања (мишљење
Завода за заштиту споменика културе),
карактер хитности за инвестициона улагања у сваком конкретном случају, што
се остварује непосредним увидом – изласком на терен од стране радника
Општине и стручних лица из надлежног органа и институција за процену
оваквих случајева.
VIII ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су она додељена,
а неутрошена средства да врати Општини.
Корисник средстава је у обавези да на својим позивницама, брошурама и осталом
штампаном материјалу или на други одговарајући начин, објави да је у финансирању
активности из чл. 6 ове Одлуке учествовала Општина.
Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Општини
писмени извештај о наменски утрошеним средствима, са одговарајућом документацијом.
У случају сумње да додељена средства у појединим случајевима нису наменски
коришћена, Општина ће покренути поступак пред надлежним органом ради контроле
законитог и наменског коришћења средстава.
Уколико се утврди да се додељена средства у појединим случајевима нису наменски
користила, захтеви тих корисника, неће се убудуће узимати у разматрање.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу
општине Димитровград“.
Образложење:
Правни основ за доношење овог Програма постоји у члану 32. став 6. Закона о
црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/06) у коме стоји да надлежни
државни органи и органи локалне самоуправе могу да у буџету предвиде средства за
изградњу, одржавање и обнову верских објеката, у складу са потребама и могућностима и у
члану 40. став 1. тачка 4) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“,
бр. 6/19) којим је прописано да Скупштина општине доноси планска документа, у скалду са
законом.
Разлог за доношење Програма подршке црквама и верским заједницама општине
Димитровград је стварање услова за институционално решавање најзначајнијих проблема
код верских заједница на територији општине Димитровград, као и промоција, очување и
унапређење културног и верског наслеђа и идентитета свих верских заједница које делују
на територији општине Димитровград.
Брoj: _________________
У Димитровграду, дана ____________. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров
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