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На основу члана 52. став 1. тачка 5) Статута Града Суботице («Службени лист Града 

Суботице», бр. 27/19 – пречишћени текст),) и члана 11. став 3. 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 Града Суботице дана 08. јуна 2020. године доноси   
 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о расподели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину 
 

I 
На основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава ради суфинансирања 

пројеката цркава и верских заједница које делују на територији Града Суботице за 2020. годину 

број II-401-467/2020 од 14.05.2020. године, а на предлог Комисије за доделу средстава црквама 

и верским заједницама, планирани износ од 2.660.000,00 динара распоређује се следећим 
подносиоцима пријаве: 

 

Назив подносиоца пријаве и пројекта Износ средстава 

Архијерејско намесништво суботичко 
Пројекат: 

- Бетонирање стаза на Православном гробљу у Александрову 

- Реновирање црквеног звоника у Бајмоку 

- Опшивање малих калота бакарним лимом на Храму у Новом 
Жеднику 

- Израда певничких стасидија у Храму на Палићу 

-Израда ПВЦ столарије у црквеној згради у Суботици. 

820.000,00 

Јеврејска општина Суботица 

Пројекат:  

-Поправка прозора зграде Јеврејске општине у Суботици 

100.000,00 

Eвангеличка црквена општина А.В. Суботица 
Пројекат: 

-Санација подрумског простора бискупије Евангеличке Црквене 

општине А.В. Суботица 

240.000,00 

Суботичка бискупија 
Пројекат: 
-Грађевинско-занатски радови на објекту цркве ,,Свети Рок,, 

-Хидроизолација на црквеној згради у Суботици 

1.120.000,00 

Исламска верска заједница, Одбор Меџлиса Суботица 
Пројекат: 

Реконструкција постојећих просторија у верском објекту 

260.000,00 

Реформаторска хришћанска Црква 
Пројекат: 

Послови одржавања у дворишту цркве 

120.000,00 

 

 



 

 

II 
 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из 
средстава у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину («Службени лист 

Града Суботице», бр. 35/19) по Програму 13: Развој културе и информисања, Програмска 

активност 0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, 
функција 840 – Верске и остале услуге заједнице. 

  

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 

обавештени о висини додељеног износа и 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 који су 

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

Градоначелнику.  

Извештај о реализацији пројекта подноси се Градоначелнику на обрасцу «Извештај о 
реализацији пројеката 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 Суботице. 

 

 
 

Образложење 

 

 
Градоначелник Града Суботице је дана 14. маја 2020. године расписао Јавни конкурс за 

доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница које делују на 

територији Града Суботице за 2020. годину. Конкурс је био објављен 14. маја 2020. године, а 
рок за подношење пријаве је био 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на интернет 

страници Града Суботице. 

 
Градоначелник Града Суботице је Решењем број II-021-72/2016 (“Службени лист Града 

Суботице”, бр. 42/16)  образовао Комисију за доделу средстава црквама и верским заједницама. 

 
На Конкурс је пристигло укупно шест пријава:  Православно архијерејско намесништво 

суботичко, Суботичка бискупија, Евангеличка хришћанска црквена општина А.В. Суботица, 

Исламска верска заједница, Одбор Меџлиса Суботица, Реформатска хришћанска црквена 

општина Суботица и Јеврејска општина Суботица.  
 

 

 
 



Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама (у даљем тексту 

Комисија) је разматрала све пристигле пријаве и констатовала да су све пријаве биле потпуне и 

благовремене.  

 
Након извршене валоризације пријава применом критеријума за избор пројеката из 

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), Комисија је упутила предлог Градоначелнику за доношење Решења о расподели 

средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину. 

 
У складу са предлогом Комисије, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

 

 
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба 

већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од 

дана достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у 
износу од 390.00 динара. 
                  

  Градоначелник 

   Богдан Лабан,с.р. 

 

           
 

Решење доставити: 

1.Секретаријату за финансије Градске управе 
2.Секретаријату  за друштвене делатности Градске управе 

3.Архиви Градске управе 


