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На основу члана 16. став 5. и члана 24. став 2, у вези са чланом 34. став 10. Покрајинске 

скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-друга одлука, 
37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава 
црквама и верским заједницама („Службени лист АПВ", бр. 54/14), у складу са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџетy Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, 
бр. 54/21) и Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на 
територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, број: 137-454-3/2022-06 објављеног 
дана 27. јануара 2022. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским 

заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години 
 

Раздео 07,  функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице,  Програм 1901- 
Сарадња државе са црквама и верским заједницама,  ПА 1002 – Подршка раду црквама и верским 

заједницама,  извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 
 

1. У области вера, цркава и верских заједница, а за доделу средстава црквама и верским 

заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, средства за 

суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности регистрованих 

традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа, чији су они оснивачи, 

а које делују на територији Аутономне покрајине Војводине, распоређују се  у укупном износу од 

30.000.000,00 (словима: тридесетмилиона динара и 00/100), са програмске активности и економске 

класификације: 

Програм 1901- Сарадња државе са црквама и верским заједницама 

назив програмске активности  економска класификација 4819 

1002 – Подршка раду црквама и верским заједницама 30.000.000,00 

укупно 30.000.000,00 

 

 на следећи начин: 

 

 



Р.БР. ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ЗАХТЕВ - ПРОЈЕКАТ 
ОДОБРЕНА 
СРЕДСТВА 

 ЕПАРХИЈА БАЧКА 

1. 

Добротворна установа "Владика 

Платон Атанацковић" Пројекат "За добро ближњег"  800.000,00       

2. 

Манастир Ваведења Пресвете 

Богородице Бођани 

300 година изградње манастирског 

храма  300.000,00       

3. 

Српска православна црквена 

општина Гардиновци Санација пратећег објекта  1.000.000,00       

4. 

Српска православна црквена 

општина Сириг 

Завршетак радова на храму Св. 

Василија Острошког  300.000,00       

5. 

Српска православна црквена 

општина Дероње 

Наставак изградње Српског 

православног храма у Каравукову  500.000,00       

6. 

Српска православна црквена 

општина Бач  

Изградња ограде и помоћних 

објеката  300.000,00       

7. 

Српска православна црквена 

општина Нови Сад  

Изградња парохијског дома на 

Детелинари  500.000,00       

8. 

Српска православна црквена 

општина Нови Сад-Успенска капела Обнова крова капеле  300.000,00       

9. 
Ризница Епархије бачке Расвета за поставке у Ризници  500.000,00       

10. 

 

Епархија бачка 

Истраживање и евидентирање 

црквених библиотечких фондова на 

простору Епархије бачке  181.000,00       

укупно: 4.681.000,00       

 
 

ЕПАРХИЈА БАНАТСКА 

1. 

Црквена општина Панчево-Храм 

"Св. Цара Константина и Царице 

Јелене" 

Израда платоа и стаза око храма  420.000,00       

2. 

Српска православна црквена 

општина Крушчица 

Уградња столарије на храму  138.000,00       

3. 

Српска православна црквена 

општина Орловат 

Обнова звоника  400.000,00       

4. 

Српска православна црквена 

општина Нови Козјак 

Малтерисање храма и 

електрификација 

 250.000,00       

5. 

Српска православна црквена 

општина Сакуле  

Санација торња на цркви   420.000,00       



6. 

Српска православна црквена 

општина  Бока 

Малтерисање спољашњих 

површина храма 

 400.000,00       

7. 

Српска православна црквена 

општина Тараш 

Обнова фасаде цркве  420.000,00       

8. 

Српска православна црквена 

општина Елемир 

Обнова фасаде цркве  421.000,00       

9. 

Српска православна црквена 

општина Избиште 

Инвестиционо одржавање 

парохијског дома 

 150.000,00       

10. 

Српска православна црквена 

општина Вршац 

Обнова крова на стамбено-

пословном објекту СПЦО Вршац 

 420.000,00       

11. 

Српска православна црквена 

општина Велики Гај 

Замена столарије  300.000,00       

12. 

Српски православни манастир Св. 

Меланије Римљанке Зрењанин 

Хидроизолација зидова манстирске 

цркве и конака 

 360.000,00       

13. 

Српска православна црквена 

општина Пландиште 

Осликавање храма  250.000,00       

14. 

Српска православна црквена 

општина Павлиш 

Радови на храму у Кеверишу  330.000,00       

15. 

Српска православна црквена 

општина Кикинда 

Молерски радови на парохијском 

дому 

 330.000,00       

укупно: 5.009.000,00       

 
 

ЕПАРХИЈА СРЕМСКА 

1. 

Српска православна црквена 

општина Буђановци 

Санација звоника  1.446.000,00       

2. 

Епархија сремска-храм "Св. Тројице" 

Купиново 

Обнова порушеног храма  1.446.000,00       

3. 

Епархија сремска-манастир 

Ваведења Пресвете Богородице у 

Сремским Карловцима 

 Изградња конака   3.000.000,00       

укупно: 5.892.000,00       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ЕПАРХИЈА ШАБАЧКА 

 

1. 

Српска православна црквена 

општина Ноћај 

Молерско-фарбарски радови на 

храмуи набавка црквеног инвентара 

 80.000,00       

2. 

Српска православна црквена 

општина Салаш Ноћајски 

Изградња парохијског дома  79.000,00       

3. 

Српска православна црквена 

општина Засавица 

Изградња ограде  80.000,00       

4. 

Српска православна црквена 

општина Мачванска Митровица 

Грађевински радови на парохијском 

дому 

 79.000,00       

укупно: 318.000,00       

 СУБОТИЧКА БИСКУПИЈА 

1. 

Римокатоличка жупа Свети Јосип 

радник Ђурђин 

Санација крова жупне куће   1.500.000,00       

2. 

Римокатоличка жупа Бајша Изградња ограде  370.000,00       

3. 

Римокатоличка жупа Св. Катарина 

Шупљак 

Санација жупног двора  120.000,00       

4. 

Римокатоличка жупа Свети Иван 

Крститељ Хајдуково 

Обнова  фасаде и крова на цркви  400.000,00       

5. 

 

Суботичка бискупија 

Радови на обнови ентеријера 

приземља зграде Бискупског 

ординаријата 

 1.960.000,00       

укупно: 4.350.000,00 

 ЗРЕЊАНИНСКА БИСКУПИЈА 

1. 

Зрењанинска бискупија Санација крова цркве "Св. Ане" у 

Панчеву 

 1.416.000,00       

2. 

 

Бискупијски Каритас Зрењанин 

Пројекат пружања СОС помоћи у 

кући особама у кризним 

ситуацијама 

 1.000.000,00       

укупно: 2.416.000,00 

 СРИЈЕМСКА БИСКУПИЈА 

1 . 

Римокатоличка жупа Рођење 

Блажене Дјевице Марије Нови 

Бановци Обнова  фасаде и крова на цркви 
1.934.000,00 

укупно: 1.934.000,00 

 РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

1. 

Румунска православна  црква 

Маргита 

Инвестиционо одржавање објекта-

молерски радови 

 450.000,00       



2. 

Румунска православна  црква 

Гребенац 

Поправка црквеног мобилијара  510.000,00       

укупно: 960.000,00 

 ГРКОКАТОЛИЧКА ЦРКВА 

1. 

Гркокатоличка црква Вазнесења 

Господњег у Сремској Митровици 

Санација парохијског дома  660.000,00       

укупно: 660.000,00 

 ЈЕВРЕЈСКА ЗАЈЕДНИЦА 

1. 

Јеврејска општина Нови Сад Изградња ограде и капије на 

Јеврејском гробљу у Бечеју 

 210.000,00       

2. 

Јеврејска општина Зрењанин Реконструкција спомен обележја на 

Јеврејском гробљу 

 210.000,00       

3. 

Јеврејска општина Суботица Реконструкција ограде на 

Јеврејском гробљу 

 210.000,00       

укупно: 630.000,00 

 ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА 

1. 

Меџлис ИЗ Бачки Пројекат "Добро нам дошао хеј 

мубарек Рамазан" 

 660.000,00       

укупно: 660.000,00       

 СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВА А.В. 

1. 

Словачка евангеличка црква а.в. 

црквена парохија -филијала Љуба 

Реконструкција свечане сале у 

парохијском дому 

 30.000,00       

2. 

Словачка евангеличка црква а.в. 

црквена општина Бингула 

Санација унутрашњости храма   300.000,00     

3. 

Словачка евангеличка црква а.в. 

црквена општина  Кисач 

Увођење грејне инсталације у 

парохијском дому 

 300.000,00       

4. 

Словачка евангеличка црква а.в. 

црквена општина  Селенча 

Санација и адаптација грејне 

конструкције храма 

 600.000,00       

укупно: 1.230.000,00       

  
РЕФОРМАТСКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА 

1. 
Реформатска црквена општина 

Сомбор инвестиционо одржавање 330.000,00 

2. 
Реформатска црквена општина 

Суботица санација цркве 330.000,00 



укупно: 660.00,00 

 ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ХРИШЋАНСКА ЦРКВА 

1. 

Евангеличка хришћанска црква а.в. у 

Србији 

Изградња комплекса молитвеног 

дома у Бечеју 

 600.000,00       

укупно: 600.000,00       

укупно 30.000.000,00 

 
 
 
 

2. Обавезу суфинансирања и доделу средстава корисницима из буџета Аутономне покрајине 
Војводине за 2022. годину, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће преузети на основу писаног 
уговора закљученог са сваким корисником средстава појединачно, а пренос средстава ће се 
реализовати издавањем посебног решења. Сва права и обавезе корисника средстава биће 
регулисана појединачним уговорима. 

3. Новчана средства из тачке 1. овог решења Секретаријат ће, у складу с приливом средстава 
у буџет Аутономне покрајине Војводине, пренети корисницима, уплатом на њихов 
подрачун, отворен код Управе за трезор. 

О б р а з л о ж е њ е  
 
У складу са чланом 34. став 10. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, 

Секретаријат у области вера, цркава и верских заједница, предузима мере којима се помаже 
њихова делатност коју обављају у јавном интересу  и обезбеђује средства за финансирање цркава 
и верских заједница, у складу са законом. У складу са наведеним и у складу са одредбама 
Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама и 
Решењем о спровођењу Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују 
на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину број: 137-454-3/2022-06 од 26. 
јануара 2022. године, Секретаријат је расписао Конкурс за доделу средстава црквама и верским 
заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину број: 137-
454-3/2022-06  дана 27. јануара 2022. године (у даљем тексту: Конкурс). 

Комисија за контролу државне помоћи је у вези примене Закона о контроли државне 
помоћи („Службени гласник РС”, бр. 73/19), дописом број: 10/2014-38 од 21. фебруара 2014. године, 
утврдила на 66. седници, одржаној дана 21. фебруара 2014. године, да цркве и верске заједнице, 
којима се додељују средства за обављање градитељске, добротворне и научне делатности 
регистрованих традиционалних цркава и верских заједница и које не обављају делатност 
производње нити промета робе нити пружања услуга на тржишту, нису корисници државне 
помоћи, у смислу члана 4. став 2. Закона о контроли државне помоћи. 

На конкурс је поднето 88 пријаве. Након истека рока за пријем пријава на конкурс, 
Секретаријат је  доставио епархијама, бискупијама и егзархатима податке о поднетим пријавама 
ради давања предлога, приоритета и конкретних финансијских износа за сваку црквену општину, 
жупу, организацију, односно установу појединачно.  

У складу са предлогом приоритета и конкретних финансијских износа за сваку црквену 
општину, жупу, организацију, односно установу појединачно, покрајински секретар за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама је донео ово решење о додели средстава 
црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. 
години.  
          На основу члана 16. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, решењем 
се одлучује о појединачним стварима, у складу са прописима, а на основу члана 24. став 2. исте 
одлуке, покрајински секретар доноси акта за која је овлашћен. У складу са наведеним и с обзиром  




