
            

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења 

(„Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 10. Правилника о коришћењу средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у 

Општини Топола  ( ,,Службени гласник СО Топола'',број 2/2021) и на основу предлога 

Комисије за расподелу средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују цркве и верске заједнице у Општини Топола-Листе вредновања за расподелу 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске 

заједнице у Општини Топола, број: 453-6/2021-03 од 18.08.2021. године,   

Председник  општине Топола,доноси,  

                                                                   О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА  

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 

ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОПШТИНИ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

                                                                 Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је 

Општина Топола-Комисија за расподелу средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују цркве и верске заједнице у Општини Топола расписала 08. марта 

2021. године. 

                                                                 Члан 2. 

За реализацију јавног конкурса обезбеђена су средства у укупном износу од 

1.000.000,00 динара у оквиру раздела 4, Програм 13, Програмска активност 1201-0001, 

Функција 840, Економска класификација – Дотације невладиним организацијама 

(,,Сл.гласник СО Топола,, број 14/2021 и 9/2021). 

Средства из буџета Општине Топола за 2021. годину у укупном износу од 1.025.406,50 

динара, додељују се за (су)финансирање програма у области Верске и остале услуге у 

заједници следећим црквама/верским заједницама: 

 

РБ Деловодни 

број 

Назив 

цркве/верске 

заједнице 

Назив 

програма 

Одобрена 

средства 

Број бодова 

1. 184/03 Црква Сабора 

Српских 

Светитеља у 

Јунковцу 

Изградња 

Црквеног дома 

у селу Јунковац 

 

693.442,50 дин. 100 

2. 185/03 Црквена 

општина храма 

Рођења 

Пресвете 

Богородице у 

Тополи 

Инвестиционо 

и текуће 

одржавање 

верских 

објеката 

Црквене 

општине 

Тополске при 

храму Рођења 

пресвете 

Богородице 

 

331.964,00 дин. 90 



 

 

                                                                   Члан 3. 

Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Општине и на 

огласној табли органа општине, у року од пет дана од дана доношења.  

 

     

  ОПШТИНА ТОПОЛА 

   Број:020-451/2021-05-II 

   Дана:23.08.2021. година                                                        

 

 

Доставити: 

-црквама из члана 2. Одлуке, 

-Одељењу за буџет, финансије, привреду и др.делатности, 

-у документацију, 

-а/а. 

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

                                                                                              Игор Петровић 

 


