
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-921/2016     
Дана:14.09.2016.године 
Суботица 

На основу члана 51. став 1. тачка 5) Статута Града Суботице („Службени лист Општине 
Суботица” бр.26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11 и 15/13) и 
члана 11. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и 
верским заједницама које делују на територији Града Суботице (“Службени лист Града 
Суботице”, бр. 15/13)  

Градоначелник дана 14.09.2016.године доноси   
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2016. годину 

 
I 

На основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских 
заједница Града Суботице за 2016. годину, а на предлог Комисије за доделу средстава црквама 
и верским заједницама, планирани износ од 1.970.000,00 динара распоређује се за 
реконструкцију, адаптацију, поправке и одржавање цркава, жупа, верских заједница и црквених 
општина на територији Града Суботице следећим подносиоцима пријаве: 
 

Назив подносиоца пријаве и пројекта 
Износ 

средстава 
Православно Архијерејско намесништво суботичко- 
Суботица  
Пројекат: 
-Адаптација и кречење спољне фасаде храма св. Великомученика 
Димитрија у Александрову 
- Проширење иконостаса у храму св. Великомученика Георгија у 
Бајмоку 
- Затварање и уређење надстрешнице богомоље у Новом Жеднику 
- Израда витража у храму св.Пророка Илије на Палићу 
- Санација фасаде зграде Црквене општине у Суботици 690.000,00 
Евангелистичка Хришћанска Црквена ОпштинаА.В.Суботица 
Пројекат: 
Обнављање жалузинских отвора (прозора) на торњу 
Евангелистичке цркве у Суботици. 
 100.000,00 
Одбор исламске заједнице Суботица 
Пројекат: 
Поправка и реконструкција крова и поправка орнаментских 
дрвених елемената библиотеке.            200.000,00 
Реформаторска црквена општина Суботица 
Пројекат: 
Реновирање улаза суботичке реформаторске црквене заједнице       100.000,00 
Суботичка бискупија- Суботица  
Пројекат:  
Израда пројектне документације за санацију Суботичке 
катедрале и Фрањевачке цркве. 

 
880.000,00 

 
  



II 
 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из Плана за 
коришћење апропријације- Финансијски план  функције 840 – Расходи верских заједница за 
2016. годину, са конта 481931 –дотације верским заједницама у укупном износу од 1.970.000,00 
динара. 
 

III 
 Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком 
прилива средстава у буџет Града Суботице. 
 
 

IV 
 Изабрани подносиоци пријаве ће путем Секретаријата за друштвене делатности бити 
писмено обавештени о висини додељеног износа и програма, односно пројекта који ће се 
суфинансирати. 
 
 

V 
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговори о суфинансирању 

пројекта, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 
  

VI 
Корисници средстава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта за која су 

додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о 
реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава 
Градоначелнику.  

Извештај о реализацији пројекта подноси се Градоначелнику на обрасцу «Извештај о 
реализацији пројекта цркава и верских заједница» (Образац број 2.) који је објављен  на 
званичној интернет страници Града. 
 
       VII 
 Ово решење је коначно. 
 
 

VIII 
 Решење се објављује на званичној интернет страници Града ( веб- сајт Града). 
 
 
 
Решење доставити: 
1.Секретаријату за финансије Градске управе 
2.Секретаријату  за друштвене делатности Градске управе 
3.Архиви Градске управе 
 
 
 
 
          Градоначелник, 
        

                           Богдан Лабан 
 
 
 
 


