
  

 

ПРОЈЕКАТ 

ЦРКВЕ СВЕТИ 

СИМЕОН 

МИРОТОЦИВИ 
Утрехт 

ПРОЈЕКАТ 
‘Због цестих селдби и промјене Богослузења са 

недеље на суботу, доста верника из Утрехта и 

околине није у могуности да присуствују 

литургијама. Због свих ових околности озивела је 

идеја да купимо мање простора и да након 

толико година стекнемо свој православни дом. 

У овом плану описујемо опширније на који начин 

желим остварити нам циљ, куповину цркве’ 
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Увод 
Парохија Светог Симеона Мироточивог у Утрехту постоји од 2003 године. Парохија је 

настала у циљу очувања православне вере на западу као и духовне потребе наших људи. 

Парохија припада Западној Европској Епархији са седиштем у Паризу и броји цланство од 

100-ак породица од којих су 20-ак активни у цркви. Од почетка па до дан данас се литургије 

одржавају у изнајмљеним просторијама католичких цркава. До сада ова парохија је 

променила пет локација. Не само простор већ и свестенство било је привремено, парохија 

није имала сталног мјеста и пароха. Опслузивали су свестеници из разних парохија, двапут 

или једном месечно, па самим тим није било могућности да се мисијонари развијају и 

проширују. Али уз молитву Св. Симеона и промислом Божијим ова парохија живи већ 13 

година. 

И ова последња локација у којој се налазе најдуже налазе се у Ст. Јозеф кер, Драивег у 

Утрехту је на продаји па је само питање времена када треба напустити мјесто. Понудили су 

нам куповину ове цркве, али као мала заједница нисмо у могућности купити градјевину 

монументалног статуса. 

Због цестих селдби и промјене Богослузења од недеље на сат, доста верника из Утрехта и 

околине није у могуности да присуствују литургијама. Због свих ових околности озивела је 

идеја да купимо мање простора и да након толико година стекнемо свој паришки дом. 

У овом плану описујемо опширније на који начин желим остварити нам циљ, куповине цркве. 

Владика Западно Европске Епархије Епископ Лука је на дан Свете Тројице благословио и 

подрзао ову иницијативу. 

1. План куповине цркве 
Пошто су објекти у Утрехт скупи, циљ је купити простор до 200.000 еура у сирем дијелу 

града, тј. неки пословни простор, куца или помоцна зграда која би била преуређена у 

богослузбено мјесто. Следећи услови су при куповини битни: 

 Просторија има минимално 100 м2, акустична, сира употреба (дозвола од општине), и 

све остале потребне комуналије. 

 Објекат има минимално једну посебну просторију за часове српске школе, веронауке и 

акатиста, кухиње итд. 

 Пожељно је да има лак приступ аутопутевима и довољно паркинг мјеста 

Из последње инвентаризације је сљедећа опција постала могуца, Лутхеркапел у Зеист-у:
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У тренутку када се довољно средстава скупе, одабира одговарајућих зграда која се 

тренутно налазе на продају извршиће се.  

Буџет 

Prihodi Rashodi 

Донације (под 4.) € 200.000 Црква € 250.000 

Зајам € 35.000 
Троскови куповине (нотар, 
порез, и остало) 

€ 6.000 

Активности парохије € 10.000 Свеце и остало € 1.000 

Устедјевина € 5.000     

Парохијал € 7.000  Непредвидјено € 1.000 

Продаја свеца и донација током службе € 1.000 
  

  

Укупно € 258.000 Црква € 258.000 

 

2. План за прикупљање финансијских средстава 
Новац ће се прикупљати на сљедеће начине: 

 преко интернет платформе http://www.svetisimeonutrecht.com, са циљем да се више 

парохијала скупи преко добровољнох прилога; 

 уплаћивањем добровљног прилога на месецном нивоу као и повећањем парохијала на 

120 еура годишње; 

 организовањем хуманитарних вечери (првих годину дана) где ће се скупити новац за 

ову сврху, као и разне друге активности наших парохијана и дјеце; 

 потраживањем новца на зајам од црквених фондова или наших епарија у Паризу и 

Роттердаму, са обавезом отплате дуга на 10 година.  

Да би остварила куповину цркве у Утрехту од вриједности до 250.000 потребно је 200.000 

прикупљати донације преко интернет платформе. Овај начин прикупљања финансијских 

средстава такозвани 'цровдфундинг' је веома зивио у свету и полако иу Србији. Тако се 

омогућује да што већи број људи који стоје иза истог циља плаћају колико могу, како би се 

остварио циљ. Могуће су донације из целог света. Преко социјалних медија је могуће 

мобилизирати велики број људи да мали допринос за нашу цркву. Тако могу сви православни 

из цијеле Холандије учествовати у овом плану. Сајт ће бити двојезичан, на српском и 

холандском и један део и на енглеском. 

Самим тим што ће више људи учествовати у реализацији планова очекује се и посецаност 

литургује у већем броју. Наравно за све ово потребно је поред простора и често је 

богослужења (4 пута месечно) као и стални свестеник. 

У почетку ће редовни парохијани први узети иницијативу за уплату добротворног прихода. 

Уплата ће бити транспарентна, људи ће имати свакодневни преглед преко интернет сајта 

колико је новца уплаћено и колико је још бржи, као и путем полугодишњег скупштине ће бити 

обавијештени благовремено о раду и даљњем планирању. 

http://www.svetisimeonutrecht.com/
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У случају да није могуће прикупити довољно новца за куповину цркве, новац који је уплаћен 

за те сврхе ће бити враћен донаторима. 

3. ANBI 
Да би људи више били мотивисани да донирају потребно је тражити анби статус. Да знаци 

да особа која уплати донацију има парво повраћај делимицног износа од пореске управе. 

Тако це један део донације бити врацен након испуњења пореза. 

4. Финансирање (позајмица новца) 
Поред добровољних прилога, део новца може се добити и преко финансијских инстутуција, 

фондова у виду хипотеке. Црква као правно лице има право на зајам-хипотеку, а 

добровољним прилозима парохијана ова зајма би се исплацивала / вратила. Институција 

која даје зајмове за куповину цркве је Stichting Kerkelijke Geldbeheer. 

5. Организација 

За реализацију плана је одговорна управа парохије која се састоји од: 

 М. Барјактаровић, председник 

 Г. Марковић, секретар 

 Д. Миљковић, члан 

 В. Бабовић, члан 

 С. Вукајловић, члан 

 С. Јовановић, члан 

 Д. Вулевић, члан 

У извођењу овог плана је организована радна група састављена од парохијана. За почетак 

и покретање пројекта је група узег карактера и састоји се од сљедећих парохијана са 

сљедећим задужењима: 

 Милосав; текстови за сајт, отварање посебног рачуна, статут итд 

 Верица; текстови за сајт, амби, фондови, локације; 

 Вук; интерент сајт, администрација; 

 Милена, текстови на холандском (амби, разно), 

- Парохијани; Радна група је ширег карактера и састоји се од свих парохијана и 

православних људи који су спремни да својим идејама и учествовањем помогну на 

реализацији овог плана тј. куповини православног храма где би сви ми и наша деца имали 

свој дом. 

6. Реализација плана  
Децембар 2018 - децембар 2018 
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Имена парохијана који подржавају овај план: 

 

1. Антич Станоје и Милеса 

2. Бабовић Вук и Милена 

3. Барјактаровић Дејана 

4. Барјактаровић Милосав и Верица 

5. Дарко и фамиља 

6. Ђорђевић Небојша и Ана 

7. Ивановић Данило и Анита 

8. Јесић Драган и Гордана 

9. Јовановић Милинко и Љиља 

10. Јовановић Славиша и Бојана 

11. Кусљић Дејан и Сузина 

12. Марковић Марина 

13. Марковић Горан и фамиља 

14. Миљковић Драган и Вера 

15. Минов Борис и Софија 

16. Митровић Сека 

17. Новачикић Жарко и Драгана 

18. Павић Рајко 

19. Перић Милан и Дана 

20. Петровић Јованка и Александар 

21. Весна и Драгана Веснић 

22. Салипур Душко и Софија 

23. Самарџић Саша и Лида 

24. Саватиц Дуско и Милесна 

25. Саватић Саша 

26. Слависа и Анита 

27. Темпелс Павлица Алкесандра 

28. Везиридис Анастасиос и Зора 

29. Вукајловић Станомир и Марија 

30. Вулевић Дејан и Јелена  


