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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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Дана, 19. 08. 2016. године 

Суботица 
  

На основу члана 7. став 1. 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 19. 

08. 2016. године расписује 

  

Јавни конкурс 

за суфинансирање пројеката цркава и верских 

заједница које делују на територији Града 

Суботице за 2016. годину 

  

Јавни конкурс се расписује за 

суфинансирање пројеката цркава и верских 

заједница које делују на територији Града 

Суботице за 2016. годину у износу од 

1.970.000,00 динара. 

Суфинансирање пројеката цркава и 

верских заједница које делују на територији 

Града Суботице предвиђена су за: 

-          текуће поправке и одржавање, 

-          пројекте адаптације,  

-          пројекте реконструкције. 

Право подношења пријаве на јавни 

конкурс за доделу средстава ради суфинансирања 

пројеката цркава и верских заједница имају 

следећи субјекти: 

-          Суботичка бискупија Суботица, 

-          Православно архијерејско намесништво 

суботичко Суботица, 

-          Реформатска хришћанска Црква, 

Реформатска црквена општина Суботица, 

-          Евангеличка црквена општина А.В. 

Суботица, 

-          Јеврејска црквена општина Суботица и  

-          Исламска верска заједница, Одбор 

Меџлиса Суботица. 

Критеријуми за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница из буџета Града су: 

-          број верника у односу на укупан број 

верника на територији Града, 

-          број објеката цркве односно верске 

заједнице, 

-          да ли је верски објекат под заштитом као 

културно добро, 

-          стање у ком се налази објекат, 

-          суфинансирање пројекта из других извора, 
-          степен задовољавања јавног интереса, 

-          унапређење стања у области у којој се 

пројекат реализује. 

Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан 

да обавезно приложи: 

-          доказ о подносиоцу пријаве: извод из 

регистра у којем је субјекат регистрован; 

-          преглед основних података о подносиоцу 

пријаве (историјат, опис делатности и сл.), 

сачињен од стране подносиоца пријаве и 



Страна 2 – Број 41                                                 Службени лист Града Суботице                                        26. август 2016. 

-          детаљан опис пројекта за чије 

суфинансирање се подноси пријава. 

Пријава на јавни конкурс подноси се 

Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за 

доделу средстава ради суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница» (Образац број 1.) 

који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на 

званичној интернет страници Града: 

www.subotica.rs у одељку конкурси и огласи.  

Пријаве се подносе у штампаном облику 

предајом у Градском услужном центру Града 

Суботице, Трг слободе 1 или поштом, а обавезно 

и у електронском облику на е-mail адресу: 

crkve@subotica.rs. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 

се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 

објављивања јавног позива на сајту Града Суботице. 

 

Градоначелник 

Богдан Лабан с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-361-225/2016 

Дана: 26.08.2016. године 

С у б о т и ц а  

Трг слободе 1 

 

На основу члана 51. став 1. тачка 10. 

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 66. Одлуке о давању у закуп 

пословних простора Града Суботице ("Службени 

лист Града Суботице", бр. 38/15), 

 Градоначелник Града Суботице, дана 26. 

августа 2016. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни и измени Решења о условима и 

начину давања 

 на коришћење просторија у блоку већница у 

пословној згради 

 Градска кућа и у пословној згради Нова 

општина  

 

I 

 У Решењу о условима и начину давања на 

коришћење просторија у  блоку већница у  

пословној згради Градска кућа и у пословној 

згради Нова општина  (“Службени лист Града 

Суботице”, бр. 43/15) у тачки V после става 5. 

додаје се нови став 6. који гласи: 

 “Недељом Велика већница може се дати 

на коришћење грађанима ради обављања 

церемоније закључивања брака, у периоду од 

16,30 до 18,30 часова, без могућности коришћења 

просторије предвиђене за послужење и столова.” 

 Досадашњи ст. 6-9. постају ст.7-10. 

 Досадашњи став 9. који постаје став 10. 

мења се и гласи: 
“Просторије из става 1. овог члана не могу 

се дати на коришћење грађанима, ради обављања 

церемоније закључивања брака (венчања)  

нерадним данима који су законом утврђени као 

државни и верски празници у Републици Србији.” 

 

II 
 Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу Града 

Суботице". 

Градоначелник 

Богдан Лабан с.р. 
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Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 

1. Телефон: 626-872 sg@subotica.rs Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Ђула Ладоцки, дипл. 

правник, секретар Скупштине Града Суботице. Аконтациона преплатна цена за 2016. годину износи 

2596,00 динара. Огласи по тарифи. Жиро рачун: 840-745151843-03 – Остали приходи са позивом на 

број 97 69 236 општинских органа управе. 

 


