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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА  

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

 

 
Предмет: Достава извештаја о правдању средстава по конкурсу о  

                        финансирању/суфинансирању пројекта цркава и верских заједница у 2018. години 

 

 

 

 

 

1. Српска православна црква-Епархија Тимочка-Црквена општина Метовница 

                                                                                                                             

На основу Уговора о финансирању/суфинансирању пројекта цркава и верских заједница на 

територији општине Бор у 2018. години број 401-326/2018-III-01 од 10.05.2018. године и Анекса број 401-

413/2018-III-01 од 13.06.2018. године пренета су средства дана 06.07.2018. године у износу од 409.440,00 

динара за следећу намену: 

Редни број Врста трошкова Укупно 

1 Дрвени прозори 7 ком - 55 х 217 150,360.00 

2 Дрвени прозори 3 ком - 55 х 198 58,680.00 

3 Дрвена врата 60,000.00 

4 Дрвена врата 108,000.00 

5 Дрвени светларник 18,000.00 

6 Кивот за Мошти 14,400.00 

  УКУПНО: 409,440.00 

              Табела број 1. – Средства одобрена уговором 

Дана 24.04.2019. године достављена је документација за правдање средстава и то: 

- понуда Манастира Буково из Неготина број 1/2018 С од 01.02.2018. године на 409.440,00 динара,  

- Уговор од 21.06.2018. године,  

- рачун број 1/2018-С од 06.07.2018. године,  

- извод број 15 од 09.07.2018. године и 

- Записник о извршеним радовима. 

Средства по наведеном Уговору су оправдана. 



2. Српска православна црква-Епархија Тимочка-Црквена општина Злот 

                                                                                                                                                   
На основу Уговора о финансирању/суфинансирању пројекта цркава и верских заједница на 

територији општине Бор у 2018. години број 401-325/2018-III-01 од 10.05.2018. године и Анекса уговора 

број 401-414/2018-III-01 од 13.06.2018. године пренета су средства дана 06.07.2018. године у износу од 

350.400,00 динара за следећу намену: 

Редни број Врста трошкова Укупно 

1 

Ручни ископ земље 3 и 4 категорије за 

извођење бетонских радова, различитих 

пресека 21,780.00 

2 

Набавка, транспорт и уградња ризле у 

припремљеном ископу, са планирањем и 

набијањем до потребне збијености  24,420.00 

3 

Набавка, транспорт и уградња машински 

справљеног бетона за бетонирање 

степеништа, стаза и тротоара са 

мрежастом арматуром 131 у оплати на 

припремљеној подлози 304,200.00 

  УКУПНО: 350,400.00 

               Табела број 1. – Средства одобрена уговором 

Дана 13.05.2019. године достављена је документација за правдање средстава и то: 

- Извод број 17 од 17.07.2018. године на 350.400,00 динара,  

- Записник о примопредаји радова,  

- Рачун фирме Украс 1 број 01/2018 од 26.06.2019. године на 350.400,00 динара, 

- Уговор 01/2018 од 21.05.2018. године и грађевински лист и  

- предрачун СЗР Украс 1 број 01/2018 од 29.03.2018. године на 350.400,00 динара. 

Средства по наведеном Уговору су оправдана. 

 

3. Српска православна црква-Епархија Тимочка-Црквена општина Лука 

 
На основу Уговора о финансирању/суфинансирању пројекта цркава и верских заједница на 

територији општине Бор у 2018. години број 401-460/2018-II-01 од 12.07.2018. пренета су средства дана 

09.10.2018. године у износу од 238.095,00 динара за следећу намену: 

 

Редни 

број Врста трошкова Укупно 

1 

Скидање бродског пода са лајснама, 

утоварање у камион и одвожење на 

депонију М2 5,445.00 

2 

Набавка, транспорт, набијање и фино 

планирање тампона 5,850.00 

3 

Израда АБ бетонског пода, дебљине 10 

цм, под армирати мрежастом 77,550.00 



арматуром и бетонирати  

4 

Поставњање подних керамичких 

плочица 79,950.00 

5 

Бојење са глетовањем зидова, 

полудисперзивним бојама 69,300.00 

  УКУПНО: 238,095.00 

            Табела број 3. – Средства одобрена уговором 

 

Дана 13.05.2019. године достављена је документација за правдање средстава. 

Контролом достављене документације константовано да рачун Дејана Гигињерeвића ПР, СЗР 

„УКРАС 1“, број 3/18 гласи на 234.487,00 динара док се на изводу Управе за трезор број 36 од 16.10.2018. 

године види да је извршен пренос напоменутом извођачу радова у износу од 238.095,00 динара. 

Дана 16.10.2019. године извршен је повраћај средстава у износу од 3.608,00 динара. 

Средства по наведеном Уговору су оправдана. 

Желимо да напоменемо да су Удружења, Клубови, Савези, Верске заједнице... самостална правна 

лица, потписом и печатом  на достављеној документацији за правдање средстава која су одобрена и 

пренета по Уговору, одговоран је  заступник истих који је предао сву документацију везану за правдање 

утрошених средстава и само он је одговоран за евентуалне неправилности у правдању средстава, 

фалсификовање, обмана или било какве радње које су оштетиле буџет града Бора. Такође, на основу 

Закона о јавним набавкама, за поступке спровођења набавки и јавних набавки, као и реализацију истих 

одговоран је наручилац. 

 

С  поштовањем,       

 

 

 

 

                  Припремила                                               Начелник Одељења за финансије  

 

               Снежана Костић                                                            Зорана Гајић 

 

                                                     

                                                                                              Начелник Градске управе                            

 

                                                                                                        Љубинка Јелић                           


