
 
Republika Srbija  

Autonomna Pokrajina Vojvodina 
Grad Subotica 

GRADONAČELNIK 

Broj: II-401-363/2019     
Dana: 12. 04. 2019. godine 

24000 Subotica 

Trg slobode 1 

 
Temeljem članka 51. stavak 1. točka 5) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine 

Subotica“ br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 04/19) i 

članka 11. stavak 3. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i 
vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 

15/13),  

gradonačelnik Grada Subotice dana 12. travnja 2019. godine donosi   

 

R J E Š E NJ E  

o raspodjeli sredstava crkvama i vjerskim zajednicama za 2019. godinu 

 

I. 
Temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekata 

crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada Subotice za 2019. godinu broj II-401-
286/2019 od 18. 03. 2019. godine, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim 

zajednicama, planirani iznos od 2.660.000,00 dinara raspoređuje se sljedećim podnositeljima prijave: 

 

Naziv podnositelja prijave i projekta Iznos sredstava 

Pravoslavno arhijerejsko namjesništvo subotičko Subotica 
Projekt: 

- Betoniranje staza na Pravoslavnom groblju u Aleksandrovu 
- Postavljanje skladišnog kontejnera na Pravoslavnom groblju 

- Zatvaranje i uređenje nadstrešnice bogomolje u Novom Žedniku 

- Zamjena mehanizma za elektrifikaciju u hramu Svetog proroka Ilije na 

Paliću i izrada „pevničkih stasidija“ 

800.000,00 

Subotička biskupija Subotica 

Projekt:  

- Zamjena električne i gromobranske instalacije u crkvi „Sv. Juraj“ u 
Subotici 

1.218.000,00 

Evangelička crkvena općina A.V. Subotica 

Projekt: 

-Adaptacija dijela podruma Evangeličke crkvene općine A.V. Subotica – 
II. faza 

200.000,00 

Islamska vjerska zajednica, Odbor Medžlisa Subotica 
Projekt: 

Rekonstrukcija prostorije za obredno pranje pokojnika-gasulhana 

342.000,00 

Židovska općina Subotica 

Projekt: 

Popravak fekalne odvodne cijevi zgrade Židovske općine u Subotici 

100.000,00 

  

II. 
 Prijenos dodijeljenih sredstava izvršit će se izabranim podnositeljima prijave iz sredstava 

sukladno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 
29/18) po Programu 13: Razvitak kulture i informiranja, Programska aktivnost 0003: Unaprjeđenje 

sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa, funkcija 840 – Vjerske i ostale usluge 

zajednice. 
  

 



III. 
 Sredstva će se izabranim podnositeljima prijave isplaćivati sukladno dinamici priljeva  

sredstava u proračunu Grada Subotice. 

IV. 
 Izabrani podnositelji prijave će putem Tajništva za društvene djelatnosti biti obaviješteni o 

visini dodijeljenog iznosa i projekta koji će se sufinancirati. 

V. 
S izabranim podnositeljima prijave će se zaključiti ugovori o sufinanciranju projekta kojim će 

se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana. 

VI. 
Korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana po završetku projekta za koji su dodijeljena 

proračunska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine, podnijeti izvješće o realizaciji projekta i 

dostaviti dokaze o namjenskom korištenju financijskih sredstava gradonačelniku.  

Izvješće o realizaciji projekta podnosi se gradonačelniku na obrascu „Izvješće o realizaciji 
projekata crkava i vjerskih zajednica“ (Obrazac broj 2.) koji je objavljen na službenoj internetskoj 

stranici Grada. 

      VII. 
 Ovo rješenje je konačno. 

VIII. 
 Rješenje se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Subotice. 
 

Obrazloženje 

Gradonačelnik Grada Subotice je dana 18. ožujka 2019. godine raspisao Javni natječaj za 

dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekata crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području 
Grada Subotice za 2019. godinu. Natječaj je bio objavljen 18. ožujka 2019. godine, a rok za 

podnošenje prijave je bio 15 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada 

Subotice. 
Gradonačelnik Grada Subotice je Rješenjem broj II-021-72/2016 („Službeni list Grada 

Subotice“, br. 42/16) formirao Povjerenstvo za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama. 

Na Natječaj je pristiglo ukupno šest prijava: Pravoslavno arhijerejsko namjesništvo subotičko, 

Subotička biskupija, Evangelička kršćanska crkvena općina A.V. Subotica, Islamska vjerska 
zajednica, Odbor Medžlisa Subotica, Reformatska kršćanska crkvena općina Subotica i Židovska 

općina Subotica.  

Povjerenstvo za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama (u daljnjem tekstu 
Povjerenstvo) je razmatralo sve pristigle prijave i konstatiralo da su sve prijave bile potpune i 

pravodobne. Također, Povjerenstvo je konstatiralo da Reformatska kršćanska crkvena općina Subotica 

u Prijavi (Obrazac broj 1) nije navela iznos vlastitih sredstava za realiziranje projekta, a kako se 
Natječaj raspisuje za dodjelu sredstava za sufinanciranje projekata crkava i vjerskih zajednica, 

temeljem Pravilnika o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim 

zajednicama koje djeluju na području Grada Subotica, Prijava Reformatske kršćanske crkvene općine 

Subotica se iz gore navedenog razloga nije uzeta u obzir prilikom prijedloga za donošenja Rješenja o 
raspodjeli sredstava crkvama i vjerskim zajednicama za 2019. godinu. 

Nakon izvršene valorizacije prijava primjenom kriterija za izbor projekata iz Pravilnika o 

načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na 
području Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 15/13), Povjerenstvo je uputilo prijedlog 

gradonačelniku za donošenje Rješenja o raspodjeli sredstava crkvama i vjerskim zajednicama za 2019. 

godinu. 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, odlučeno je kao u pravorijeku ovoga rješenja. 

Uputa o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba već 

se može tužbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Beograd u roku od 30 dana od dana 

dostavljanja Rješenja. Tužba se predaje u dva primjerka, s dokazom o uplati sudske pristojbe u iznosu 
od 390,00 dinara. 

  Gradonačelnik  

 Bogdan Laban v. r.  

Rješenje dostaviti: 

1. Tajništvu za financije Gradske uprave 

2. Tajništvu za društvene djelatnosti Gradske uprave 

3. Arhivu Gradske uprave 


