
          

Комисија за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења за 2022. годину 

 

На основу Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 

6/2019 од 28. 02. 2019. године), и члана 16. Одлуке о начину финансирања пројеката 

удружења из буџета општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 

52/2016), члана 13. став 5. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе 

средстава из буџета општине за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења („Службени гласник града Лесковца“, број 4/2019 од 01. 02. 2019. године), 

Записника  Комисије за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање 

пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које 

реализују цркве/верске заједнице за 2022. бр. 02-74-7/22 од  01.08.2022. године, Координатор 

комисија подноси Председнику општине 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПРИЈАВА – ПРОЈЕКАТА ЦРКВЕ/ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Комисија за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или 

недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују 

цркве/верске заједнице за 2022. годину, на седници 01. 08. 2022. годинe утврдила је листу 

поднетих пријава: 

Ред. 

бр. 

Назив цркве/верске заједнице,                              заводни број,                   Датум  

1 Ц.О. Власотинце, храм Св. Николаја у Великом Боњинцу, 400-50-1/22; 22.07.2022. 

2 Црква Св. Архангела Гаврила у Крушевици, 400-50-2/22; 22.07.2022. 

3 Црква Св. Тројице у Власотинцу, 400-50-3/22; 22.07.2022. 

 

На седници од 01.08.2022. године Комисија је утврдила исправност поднетих пријава за 

цркве/верске заједнице, и то: 

 

Ред. 

бр. 
Назив цркве/верске заједнице,  заводни број 

Испуњава услове 

ДА/НЕ 
Напомена 

1 Ц.О. Власотинце, храм Св. Николаја у Великом Боњинцу, 

400-50-1/22; 
ДА  

2 Црква Св. Архангела Гаврила у Крушевици, 400-50-2/22;  ДА  

3 Црква Св. Тројице у Власотинцу, 400-50-3/22;  ДА  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
Број: 400-50/2022-01 
Датум: 01.08.2022. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
Трг ослобођења 12 



 

 

 

Вредновање пројеката: 

 
Ред. 
бр. 

Назив цркве/верске заједнице,                заводни број Тражени 
износ (РСД) 

Број 
бодова 

Предложени 
износ (РСД) 

1 

Ц.О. Власотинце, храм Св. Николаја у Великом 

Боњинцу, 400-50-1/22; 
200.000,00 79 200.000,00 

2 

Црква Св. Архангела Гаврила у Крушевици, 400-50-

2/22;  
389.000,00 81 389.000,00 

3 
Црква Св. Тројице у Власотинцу, 400-50-3/22;  2.000.000,00 88 2.000.000,00 

 

Комисија, након извршеног бодовања, предлаже пројекте/програме за финансирање из буџета 
општине Власотинце за 2022. годину, и то: 

 
Ред. 
бр. 

Назив цркве/верске заједнице / Пројекат                  Број 
бодова 

Одобрени 
износ (РСД) 

1 Ц.О. Власотинце, храм Св. Николаја у Великом Боњинцу 79 200.000,00 

Назив програма/пројекта: „Постављање мермерног пода у припрати и олтару цркве“ 
Образложење: Пројекат је разрађен. Циљ пројекта је постављање мермера у припрати и олтару храма 
где би се обезбедила трајна подлога која ће улепшавати цркву. 
 
2 Црква Св. Архангела Гаврила у Крушевици 81 389.000,00 

Назив програма/пројекта: „Иконописање храма“ 
Образложење:  Пројекат је усредсређен на верску заједницу. Циљ пројекта је завршетак иконописања 
храма, уређење и осветљење цркве. 
3 Црква Св. Тројице у Власотинцу 88 2.000.000,00 

Назив програма/пројекта: „ Набавка материјала за израду подног грејања и подне подлоге у 
цркви“ 
Образложење:  Циљ пројекта је замена постојеће подне подлоге као и набавка и уградња материјала за 
грејање у цркви, како би се богослужења и обреди у цркви у зимском периоду изводили у бољим 
условима. 
 

 

Финансијска средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог јавног конкурса 

обезбеђена су у буџету општине Власотинце за 2022. годину, на основу Одлуке о буџету 

општине Власотинце за 2022. годину, односно Одлуком о измени и допуни одлуке о буџету 

општине Власотинце(Сл. гласник града Лесковца бр. 20/22 од 04.07.2022. године) у укупном 

износу од 2.589.000,00 динара и то: за програме/пројекте у областима Културе, Очувања 

културне и историјске традиције Програм 1201- Развој културе и информисања, функција 820- 

Услуге културе, позиција 107/0, ПА 0003 – Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског  наслеђа, екон. клас. 481000 Дотације невладиним организацијама. 

 

 КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ 

 ____________________________ 

 


