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ГРАДОНАЧЕЛНИК 
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
- исправка) и члана 8. став 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 105/16), 
Комисија за доделу средстава у култури из области књижевности, музике, ликовне, примењене, 
визуелне уметности, дизајна и архитектуре, уметничке игре, дигиталног стваралаштва и 
мултимедија и библиотечко – информационе делатности, у саставу Золтан Кудлик, председник, 
Миланка Костић, члан и Саша Лолевски, члан, доноси  
 

ОДЛУКУ 
о избору пројеката у култури из области књижевности, музике, ликовне, примењене, 

визуелне уметности, дизајна и архитектуре, уметничке игре, дигиталног стваралаштва и 
мултимедија  

 
I 

 На основу расписаног Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у 
култури на територији Града Суботице у 2017. години бр. II-401-62/2017 од 27. јануара 
2017.године, финансираће се, односно, суфинансираће се у областима књижевности, музике, 
ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре, уметничке игре, дигиталног 
стваралаштва и мултимедија, следећи пројекти: 
 

Ред.бр. Назив подносиоца пријаве Назив пројекта 
Одобрена 
средства 

а) књижевност (стваралаштво, преводилаштво) 

1 Књиге Елетјел Суботица  

 Издавање биографије 
"Костолањи Арпад" Хичик 

Дора  50.000 

2 Књиге Елетјел Суботица  
 Издавање књиге "Прошлост 
која досеже у садашњост"  130.000 

3 Књиге Елетјел Суботица  
Издавање збирке Гуљаш Јожеф 

- (4) 130.000 

4 
Катарина Корпонаић 

("Ротографика") 
Пројекат књига "Тајанствена 

Суботица" 20.000 

5 УГ "SYMPOSION" Суботица 
Издавање 

часописа"SYMPOSION" 200.000 
6 Буњевачки културни центар  Буњевачки календар 30.000 

7 
Клуб љубитеља уметности 

"Чат Геза" 
Књижевне вечери удружења 

Чат Геза 100.000 



8 

Суботица.инфо – Никола 
Тумбас ПР Фотографска 
радња Noah Agency 

Суботица  
Штампање романа "Братство 

гневних" 80.000 

9 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 
Дан друштва - књижевно вече 
уочи Дужијанце 2017." 35.000 

10 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 
Суботичка Даница 

календар/годишњак за 2018. 30.000 
11 СКЦ "Свети Сава" Издавање часописа "Луча" 100.000 
12 Буњевачка матица  "Рич Буњевачке матице " 60.000 

13 
Немачко удружење „Maria 

Theresiopolis” Суботица 
VII  број  торјезичног 
часописа„Guck mal“ 25.000 

14 
Омладински грађански 

парламент Књижевне вечери четвртком 120.000 

15 
УГ "БУЊЕВАЧКА 

КАСИНА" Гласник Буњевачке касине 160.000 

16 

Савез српских удружења 
Севернобачког округа 

Суботица 

Издавање монографије Савеза 
српских удружења 
Севернобачког округа 30.000 

17 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" „Марко шњота“ 80.000 

18 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" 

„Радост стварања – креативне 
радионице за децу на 

буњевачком“ 140.000 

19 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" „Боцко и другари“ 150.000 
УКУПНО: 1.670.000 

б) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) 

20 
Festival hrvatskih duhovnih 
pjesama – HOSANAFEST HosanaFest 2017. 95.000 

21 
Градско удружење 
пензионера Суботица 

Наступи и гостовања у земљи 
мешовити хор ADAGIO 90.000 

22 
Удружење суботичког 
дувачког оркестра 

Делатност суботичког дувачког 
оркестра 2017 80.000 

23 
Удружење грађана  

"Kooператива - АШЦ" Фестивал "Summer3p 2017" 300.000 

24  KUDZ "Lányi Ernő"  
Muzsikáló udvar - (Muzičko 

dvorište) 100.000 

25 Фондација "Тијана Јурић" 
Tрећи фестивал "Глас анђела - 

Тијана Јурић" 130.000 

26 
ХГУ "Фестивал буњевачки 

писама" 
XVII фестивал буњевачки 

писама 140.000 

27 
ХГУ "Фестивал буњевачки 

писама" 
XIII смотра дјечјих пјевача и 

зборова 45.000 
28 СКУД "Искон етно" Израда костима  80.000 

29 СКУД "Искон етно" 
Први годишњи концерт СКУД 

"Искон етно" 80.000 



30 Удружење "Етнофест" 14. Етнофест  120.000 
31 Удружење "Етнофест" 9. Jazziré  50.000 

32 Камерни хор Pro musica 
Концерт “ОРГУЉЕ И 

БОЖИЋНИ ОРАТОРИЈУМ” 285.000 
33 Суботичка филхармонија „BEETHOVENIJADA“ 90.000 

34 
Италијански културни центар 

"Piazza Italia" 
Завршни концерт у 

Фрањевачкој цркви у Суботици 40.000 

35 
ХГУ "Фестивал буњевачки 

писама" 
IV Тамбура инструментал 

фестивал 45.000 

36 Удружење "Electe" Суботица 
Концертна сезона Суботице 

2017 150.000 

37 
Завичајно удружење 

"Херцеговина" Школа гусала 2017 70.000 

38 
Удружење камерни асамбл 

"Гарден квартет" 
Концертни наступи  камерног 
асамбла Гарден квартета 2017. 100.000 

39 ХКУД "Љутово" 
IX смотра хрватских 
тамбурашких састава 40.000 

40 УГ "JAZZIK" 

Oсми суботички 
интернационални џез фестивал 

„Jazzik“ 136.000 

41 СКЦ "Свети Сава" 
Концерти и наступи мешовитог 
хора СКЦ "Свети Сава" у 2017. 100.000 

42 УГ "Juhászok" Folk Music Fest 2017   100.000 

43 

Уметничко удружење 
талената Суботица " 
ТALENTUM" 

V  летњи фолклорни камп за 
децу 100.000 

44 

Уметничко удружење 
талената Суботица " 
ТALENTUM" 

Традиционални фестивал 
"Шокадалом" на Палићу 390.000 

45 
Црквени хор "Свети Роман 

Мелод" II суботички хорски фестивал 300.000 

46 
Црквени хор "Свети Роман 

Мелод" Спасовданске свечаности 460.000 

47 
Суботички тамбурашки 

оркестар 
170 година тамбурашких 
оркестара у Војводини 90.000 

48 
Суботички тамбурашки 

оркестар Моцартов Реквијем 70.000 

49 Удружење грађана "Ризница" 
Фестивал младих пијаниста  

„PIANISSIMO“ 150.000 
50 ЕКУС Центар "МОСТОВИ" ОПЕРСКИ МОЗАИК  55.000 

УКУПНО: 4.081.000 
в) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура 

51 ULUPUD 
III Mеђународна изложба Ex 

librisa 2017 80.000 

52 
Хрватска ликовна удруга 

"CroArt" 

Изложба слика насталих на VII 
Сазиву уметничке колоније 

"Стипан Шабић"  20.000 



53 
Хрватска ликовна удруга 

"CroArt" 
VII Сазив уметничке колоније 

"Стипан Шабић"  50.000 

54 
Удружење грађана "authentic 

vojvodina" "Суботица  - Мој град" 26.000 
55 Кућа стваралаца Терек "Суботица у глини" 95.000 

56 
Удружење пензионера 

Суботица 22. Сазив колоније "Луса" 50.000 

57 ХКЦ "Буњевачко коло" 
XXI Међународна ликовна 
колонија "Бунарић 2017" 60.000 

58 
НОВЕ СУБОТИЧКЕ 
НОВИНЕ доо 

Дани савремене српске 
карикатуре 300.000 

59 АКУД СУЛОЛА  16. фестивал Љубави и вина 90.000 
60 4.  Мини Југославија Културне радионице у КISS-у 30.000 

УКУПНО: 801.000 
г) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра   (стваралаштво, 

продукција и интерпретација) 

61 
Удружење плесних 
стваралаца "Старс" Такмичења у земљи 50.000 

62 
Удружење плесних 
стваралаца "Старс" 

Јубиларни концерт поводом 20 
година уметничког рада 30.000 

63 ХКПД "Ђурђин" "Игре из мог краја" 35.000 

64 Удружење "Адађо" 
Такмичења у земљи и 

иностранству 40.000 

65 Удружење "Адађо" 
Позоришна представа "У свету 

филмске уметности" 40.000 

66 КУД "Ludas Matyi" 
IV Лудашки фолклорни  

сусрети 40.000 

67 КУД "Creativ studio" 
Балетска представа "Ружно 

паче" 60.000 

68 КУД "Creativ studio" 
Одлазак на државно првенство - 

Нови Сад 95.000 

69 

VALENTINA VUJKOVIĆ 
LAMIĆ PREDUZETNIK 

PLESNI STUDIO LARISA - 
VANJA SUBOTICA Плесна представа о Планети 70.000 

70 ОБШ "Раичевић" Три балетске представе 90.000 

71 
КУД "Боса Милићевић" - 

Нови Жедник 
Фолклорно вече “БОСА И 

ПРИЈАТЕЉИ“ 70.000 

72 
КПД "ЈЕДИНСТВО-

EGYSÉG" ME 
55. међународна смотра 
фолклора Бајмок 60.000 

73 ХКЦ "Буњевачко коло" Годишњи концерт 110.000 

74 ХКЦ "Буњевачко коло" 
Смотра дечјег фолклора "Дјеца 

у Дужијанци" 90.000 

75 КУДЖ "Братство" 
Очување изворних народних 
игара, обичаја и традиције  200.000 



76 ОКУД "Младост" 

Ала играм, лако ми је, нико не 
зна како ми је - концерти 
фолклорног ансамбла 1.100.000 

77 Културни центар "Арија"  Набавка обуће 50.000 
УКУПНО: 2.230.000 

д) дигитално стваралаштво и мултимедији 
78 Хрватска независна листа "Велико прело" - филм 25.000 
79 Хрватска независна листа "Блажени миротворци" 30.000 

80 Удружење Дигитална регија 
Документарно - промотивни 
филм: Суботичка Синагога 240.000 

УКУПНО: 295.000 
УКУПНО (а+б+в+г+д): 9.077.000 

 
II 

 Са изабраним подносиоцима пријава закључиће се уговори о финансирању или 
суфинансирању пројеката у области културе, којима ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

 
III 

 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријава из 
средстава у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину («Службени лист 
Града Суботице», бр. 58/16) по Програму 13: Развој културе, Програмска активност 0002: 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе. 
  

IV 
Ову одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице. 

 

Образложење 

 
Градоначелник Града Суботице је дана 27. јануара 2017. године расписао Конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2017. 
години. Конкурс је био отворен од 27. јануара до 26. фебруара 2017. године.  

Градоначелник Града Суботице је Решењем број II-021-8/2017 («Службени лист Града 
Суботице», бр. 5/17) образовао Комисију за доделу средстава у култури из области 
књижевности, музике, ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре, 
уметничке игре, дигиталног стваралаштва и мултимедија и библиотечко – информационе 
делатности.  

Комисија је размотрила све пристигле пријаве и увидом у документацију приспелих 
пријава, проверила благовременост, комплетираност свих пријава. Све пристигле пријаве на 
Конкурс су биле благовремене. 

Комисија је утврдила да из области  библиотечко – информационе делатности није 
пристигла ниједна пријава на конкурс. 

 Комисија је утврдила да је документација поднета од стране МКЦ „Непкер“ Суботица 
непотпуна јер не садржи мишљење стручњака у култури, које је било обавезно приложити 
уколико се ради о пријави поднетој у области  дигитално стваралаштво и мултимедији. 
Комисија је такође утврдила да је пријава поднета од стране  Фаркаш Кристине као физичко 
лице, непотпуна  јер не садржи доказ о партнерству са правним лицем, које је било обавезно 
приложити уколико пријаву подноси појединац. Напред наведене пријаве на конкурс, Комисија 
није ни разматрала.  



Комисија је разматрала укупно 129, а подржала укупно 80 пројеката у укупном износу 
од 9.077.000 динара, и то: 

- 19 пројеката из области књижевности (стваралаштво, преводилаштво) у укупном 
износу од 1.670.000 динара;  

- 31 пројекат из области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација) у укупном 
износу од 4.081.000 динара;  

- 10 пројеката из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и 
архитектуре у укупном износу од 801.000 динара;  

- 17 пројеката из области уметничке игре - класичан балет, народна игра, савремена игра   
(стваралаштво, продукција и интерпретација) у укупном износу 2.230.000 динара;  

- 3 пројекта из области дигиталног стваралаштвa и мултимедијa у укупном износу од 
295.000 динара. 

Након извршеног детаљног прегледа свих пристиглих валидних пријава и извршене 
валоризације истих, Комисија у саставу Золтан Кудлик, председник, Миланка Костић и Саша 
Лолевски, чланови, је применом критеријума  из Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 
105/16), одлучила као у диспозитиву ове одлуке. 
 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се покренути 
Управни спор пред Управним судом у  
року од 30 дана од дана достављања Одлуке 
 Председник Комисије  

        Золтан Кудлик с.р. 


