
На основу члана  28., 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 43. Статута 
града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, број 1/08, 2/08, 11/11, 
14/13, 17/15 и 18/16) и члана 11. Одлуке о буџету града Јагодине за 2018. 
годину („Службени гласник града Јагодина број  27/2017), Градско веће града 
Јагодине на 93-oj седници одржаној дана 12.01.2018. године упућује: 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање Програма рада цркава и верских заједница 
у циљу доделе дотације из буџета града Јагодине за 2018. годину 

 
           Позивају се цркве и верске заједнице да доставе Програме рада за 2018. 
годину у циљу избора програма од јавног интереса којима ће бити додељене 
дотације из буџета града Јагодине у укупном износу од 2.000.000,00 динара за 
финансирање програмских активности и реализацију пројеката из следећих 
области: 

- изградња или обнова цркава и верских објеката, 
- адаптација или реконструкција цркава и верских објеката, 
- инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката, 
- финансирања догађаја битних за верску заједницу, 
- других програма којима је у циљу унапређење верских слобода и 

остваривања општег добра и заједничког интереса. 
 Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса 
имају цркве и верске заједнице на територији града Јагодине. Подносиоци могу 
да аплицирају само са по једним предлогом програма из јавног позива. 
Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се 
процени на најбољи могући начин. Подносилац пријаве доставља један 
штампани оригинал докуметације за јавни позив који је потписан и оверен 
печатом.  
           Пријаве се подносе закључно са 31.01.2018. године.  
          Сви потребни обрасци могу се преузети са интернет странице града 
Јагодине: www.jagodina.org.rs  или у Градској управи за друштвене делатности у 
канцеларији бр.9.   
 Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 Попуњене пријаве са пратећом документацијом предају се на писарници 
Градске управе града Јагодине у затвореној коверти или се могу послати 
поштом, препоручено, на адресу: град Јагодина,  Градска управа за друштвене 
делатности, канцеларија бр.9, улица Краља Петра I број 6, 35.000 Јагодина.  

На коверти обавезно ставити назнаку „ПРИЈАВА ПРОГРАМА РАДА 
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2018. ГОД.“, као и назнаку „НЕ 
ОТВАРАТИ“ 
             На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве. 
             Одлуку о јавном позиву донеће Градско веће града Јагодина на предлог 
Комисије  у року од 15 дана од истека рока оглашавања.Одлука Градског већа 
је коначна и биће објављена на огласној табли Градске управе града Јагодине. 
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