
Драги парохијани, 

Иако нам је свима мучна тема финансијског стања наше Парохије, морамо поново да је отворимо.  

Не изненађује нас да многи од вас стичу утисак да ми само причамо о новцу, што опет лоше утиче на оне парохијане који 

редовно долазе у наш храм, обесхрабрује оне који хоће да помогну, и даје прилику одређеним круговима да нашу Парохију 

и нас, као њене представнике, прикажу као неодговорне и похлепне. 

Заиста би жељели да се изборимо са проблемом пуког преживљавања и да се посветимо свему ономе што заиста чини 

парохијски живот: да будемо у могућности да имамо парохијског свештеника; да отплатимо кредит за имање; да се 

посветимо изградњи и украшавању нашег новог храма; да помажемо потребитим; да организујемо духовне вечери и 

трибине гдје ће нам се обраћати људи пуни Духа Светога; да организујемо образовне програме; да будемо мисионари и др. 

Али, ми не стижемо да се бавимо овим садржајима из простог разлога јер смо у сталној борби да финансијски преживимо. 

Да би вам помогли да схватите у каквој смо ситуацији и са чиме се срећемо сваки мјесец, примпремили смо вам кратку 

презентацију на основу финансијских података из Парохије у периоду од априла до септембра ове године. 

Слика 1: Просјечни прилози од априла до септембра 2016 

 



Слика 2: Укупни мјесечни прилози, април - септембар 2016 

 
 
Слика3: Структура прилога по мјесецима, април-септембар 2016 

 
 Мјесечна чланарина – ово су прилози који аутоматски долазе са вашег банковног рачуна. Ово је једини константни прилив кад су у питању прилози које 

добијамо сваког мјесеца. 

 Мјесечни прилози – општи прилози у разним ситуацијама и разним поводима. Прилози за здравље, парастосе итд. Укупна сума ових прилога је врло 

различита од мјесеца до мјесеца. 



 Прилози са таса – прилози који се сакупе током служби. Као и у претходном случају, ови прилози не представљају константу и у многоме се разликују од 

мјесеца до мјесеца. 

 Славски прилози – Прилози који се дају приликом прославе великих празника и слава као нпр: Божић, Васкрс, Тројице, Успеније, храмовна слава, слава 

КСС или школска слава итд. 

 
Слика 4: Просјечни мјесечни приходи април – септембар 2016 

 
 



Слика 5: Укупни мјесечни приход април – септембар 2016 

 
 
Слика 6: : Структура прихода по мјесецима, април-септембар 2016 

 
 Закуп простора – приход од издавања два стана и сале 

 Свијеће – приход од продаје свијећа у цркви 

 Агапе ручак – приход од ручка који се служи послије свете Литургије недељом; ручак припремају сами парохијани 

 Бар – приход од продаје кафе и других напитака 



 Разно – приход од продаје артикала из црквене продавнице или прилог од вјенчања, крштења, сахрана. 

 
Слика 7: Просјечни мјесечни издаци, април-септембар 2016 

 
 
Слика 8: Укупни мјесечни издаци, април-септембар 2016 

 



Слика 9: Структура издатака по мјесецима, април-септембар 2016 

 
 Кредит за имање – мјесечна давања за отплату кредита за црквено имање 

 Пензиони фонд – уплате у Свештенички пензиони фонд 

 CRA обавезе – порез плаћен на бази свештеничке плате 

 Плата црквеног тутора – мјесечна плата за тутора храма 

 Комуналије – плаћање гаса, струје, воде и одвожења смећа 

 Осигурање – осигурање за објекат и имање 

 Порез на имовину – умањени укупни порез, плаћа се само дио због станова који се издају 

 Куповина свијећа – набавка свијећа за цркву 

 Банковне услуге – трошкови банковних трансакција 

 Разно – потребе бара, кухиње итд 

 

Као што из приложеног видите имамо укупни мјесечни приход од приближно $12,710, док су нам мјесечне обавезе 

приближно $14,675. Дакле, у просјеку сваки мјесец имамо дефицит од $12,710-$14,675 = -$1,965. На годишњем нивоу, ово 

износи 12*$1,965 = $23,580. 

Уз ове редовне трошкове, у задњих неколико мјесеци, откако је изабран садашњи УО, имали смо и издатак од додатних 

$6,080 уплаћених у Regional Municipality of York као таксу за промјену урбанистичког плана. 

Да би покрили овај дефицит, ми смо у току ове године организовали добротворне акције, које су, са мање или више успјеха, 

побољшале нашу финансијску ситуацију. Од априла ове године, откако је изабран садашњи УО имали смо двије 

добротворне акције: 

 Бизнис вечера: $26,970 укупног прихода, уз трошкове од $1,306.89 што даје чисту добит од $25,403.91 

 Ловачка вечера: $1,720 укупног прихода (сви трошкови су покривени од стране г. Мирка Тојчића) 

Уз ова два догађаја у нашој парохији, имали смо и велики догађај када је наш храм добио дијелове моштију Светих 

новомученика Пребиловачких и Доњехерцеговачих.  Укупни трошкови за овај догађај су били $13,301,22 док су прилози које 

смо добили за овај догађај износили $7,297.70 те је укупни финансијски резултат од ове акције -$6,003.52. 



Све у свему, све ове акције су наме донијеле укупан приход од $21,120 али још увијек не и довољно новца да би покрили 

дефицит од $23,580 у буџету. Укључујући и додатне намете које смо платили за промјену урбанистичког плана Ричмонд 

Хила, торшкови су $23,580+$6,080, док су ванредни приходи $21,120 што нас оставља са $8,540 дефицита на годишњем 

нивоу. 

Можемо ли, као парохијани ове Цкрве, да пребродимо ову ситауцију и да сачувамо нашу Цркву? Или још боље: можемо ли 

да покријемо овај дефицит и да наставимо да растемо и да се развијамо као црквена заједница?  

Ево неколико података о томе колико нас прилаже и колико, као и неких приједлога шта сви можемо да учинимо да би наша 

Парохија и даље напредовала. 

Током 2015. године имали смо 270 појединачних приложника и 9 организација које су приложиле. Просечни индивидуални 

прилог је износио око $359 годишње (или око $30 мјесечно) са највећим годишњим прилогом од $3855 и најмањим од $7, 

укупно $96,340. Прилози организација су износили $1,107 у просјеку (око $92 мјесечно) при чему је највећи прилог износио 

$5001, а најмањи $350, укупно $9,965. Укупно прилози су износили $106,305 у 2015. години. Остатак прихода је добијен од 

издавања просторија, продаје свијеће, продаје хране и пића, те од прилога добијених приликом црквених обреда. 

Слика 10: Структура прилога у 2015. Години 

 
 

Узимајући наше просјечне мјесечне трошкове као основицу да израчунамо укупне трошкове у 2016. години долазимо до 

суме од 12 * $14,675 = $176,100. Уз мјесечни приход од издавања просторија и продаје са бара, црквене продавнице итд. од 

$4,490 долазимо до суме од 12 * $4,490 = $53,380 за 2016. Остаје нам да кроз наше прилоге покријемо мањак од $176,100 - 

$53,880 = $122,220. 



Дакле, 200 породица које гравитирају ка нашем храму би у просјеку овако могле да подијеле трошкове: 

Мјесечни прилог Годишњи 
прилог 

Укупно на узорку од 
200 приложника 

Финансијски резултат 

$51 $612 $122,400 $122,400+$53,880-$176,100 = $180 

$75 $900 $180,000 $180,000+$53,880-$176,100 = $57,780 

$100 $1,200 $240,000 $240,000+$53,880-$176,100 = $117,780 

 

 Ако би свака од 200 породица у нашој парохији издвајала $51 мјесечно, могли би да отплаћујемо наше дугове; 

 Ако би свака породица прилагала у просјеку $75 мјесечно, нама би то омогућило да користимо $57,780 за отплату 

кредита на имање и за грађевински фонд за нови храм; 

 И на крају, ако би тај прилог иносио $100 мјесечно у просјеку, вишак који би имали износио би $117,780 годишње што би 

нас довело у ситуацију да брзо видимо изградњу новог храма и отплату кредита за имање, као и могућност да боље 

организујемо добротворни и мисонарски рад, да организујемо духовне трибине, проширимо наше образовне програме и 

тако даље. 

Наравно, свјесни смо чињенице да не можемо сви да приложимо исти износ на мјесечном нивоу, неко може да дâ $20 или 

$30 долара, неко $100, а неко и $200, $300 или више мјесечно. Оно што је битно је да ангажујемо свих 200 породица из 

Парохије и да сви приложимо колико можемо на мјесечном нивоу тако да имамо константан прилив новца на који можемо 

да рачунамо из мјесеца у мјесец. 

Такође постоји и могућност да елиминишемо наш највећи издатак, а то је отплата кредита за имање. У овом тренутку, наш 

дуг за имање износи око $800,000, и наша мјесечна рата за отплату је $6,000. Ако би могли ослободити Парохију овог 

финансијског терета, ми би на тај начин уштедјели Парохији $72,000 на годишњем нивоу, тако да би сви додатни прилози 

ишли директно у фонд за изградњу новог храма. Да би ово постигли, требало би нам више породица (и организација) које би 

узеле лични зајам, а у циљу отплате парохијског дуга. 

Ево како би то изгледало и колико би нам приложника требало: 

Број приложника Укупни зајам по приложнику 

160 $5,000 

80 $10,000 

54 $15,000 

40 $20,000 

32 $25,000 

26 $30,000 

23 $35,000 

20 $40,000 

18 $45,000 

16 $50,000 

 

Као што видите из свега изнесеног овдје, што је већи број приложника, то је мања укупна свота по приложнику. Ако би се сви 

потрудили и приложили колико можемо, и то чинили стално, онда би Парохија врло лако могла да покрије текуће трошкове, 

и могли би, коначно, да се окренемо правом парохијском раду и да радимо оно што се од једне православне парохије и 

очекује. 

Да ли смо, као заједница од око 200 домаћинстава, спремни да подржимо православну парохију у Ричмонд Хилу? Да ли 

желимо да видимо нови православни храм на сјеверу Торонта, на који можемо бити поносни? Да ли желимо своју „другу 

кућу“, мјесто гдје ћемо се састајати, Богу молити на нашем језику, дјецу нашу учити нашој вјери и учити их нашем српском 

језику? Да ли желимо да имамо мјесто гдје ћемо се веселити једни са другима и испраћати једне друге на вјечни починак 

кад до тога дође? Можемо ли нашој дјеци и онима који долазе иза нас да оставимо  духовно и културно наслиједство на које 

могу бити поносни? 



У Бога се уздајући, ми смо сигурни да ово можемо да постигнемо. Што се више нас прихвати посла, биће нам лакше да до 

свега овога и дођемо. Да би сачували и развијали нашу Парохију, потребно нам је да сада дјеламо, и да наставимо да 

дјеламо и у данима и годинама које долазе. 

Унапријед вам хвала на подршци коју од вас очекујемо. 

Парохијски управни одбор са свештеником 


