
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-519/2017 
Дана: 28.04.2017.  
24000 Суботица 
Трг слободе 1 
 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
- исправка), 51. став 1. тачка 5) 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 Одлуке о 
избору пројеката у култури из области позоришне, филмске уметности и осталог аудио – 
визуелног стваралаштва, манифестација везаних за филмску уметност и осталих аудио – 
визуелног стваралаштва, осталих извођења културних програма и садржаја, откривања, 
прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, 
представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем, 
научноистраживачке и едукативне делатности у култури бр. II-06-33/2017-3, Комисије у саставу 
Милица Трбовић, председник, Роберт Торма, члан и Андреа Салаи, члан, Градоначелник Града 
Суботице доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из области 

позоришне, филмске уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва, 
манифестација везаних за филмску уметност и осталих аудио – визуелног стваралаштва, 

осталих извођења културних програма и садржаја, откривања, прикупљања, 
истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, 

представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем, 
научноистраживачке и едукативне делатности у култури  

 
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 позоришне, филмске 
уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва, манифестација везаних за филмску 
уметност и осталих аудио – визуелног стваралаштва, осталих извођења културних програма и 
садржаја, откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, 
заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним 
наслеђем, научноистраживачке и едукативне делатности у култури, следећи пројекти: 
 

Ред.бр. Назив подносиоца пријаве Назив пројекта 
Одобрена 
средства 

а) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација) 
1 МКЦ "Непкер" Суботица Драмска секција Fabula rasa 100.000 
2 КУД "Ludas Matyi" Комедија Смећар Гуру 63.000 

3 
Отворени универзитет 

Суботица доо 
24.Међународни фестивал 

позоришта за децу 2.800.000 

4 
Удружење за промоцију 

савремене уметности Desiré Desiré Central Station Festival 2017 4.900.000 
5 ЕКУС Центар "МОСТОВИ" У нама живи дух Немањића 60.000 



УКУПНО: 7.923.000 
б) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво 

6 
Српска православна црквена 

општина Суботичка 

Историјски пресек о настанку 
Српске Православне Црквене 

општине суботичке и 
православном храму у Суботици 80.000 

7 УГ " CREATIDEA" 

Документарно - информативни 
филм - Културна традиција кроз 

народну игру  80.000 

8 УГ " CREATIDEA" 
Документарно - информативни 

филм - Класичан балет у Суботици 80.000 
УКУПНО: 240.000 

в) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво 

9 
Отворени универзитет 

Суботица доо 
24. Фестивал европског филма 

Палић 5.300.000 
УКУПНО: 5.300.000 

г) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, 
улична уметност и сл.) 

10 МКЦ "Непкер" Суботица  Мјузикл "HAIR" 50.000 
11 МКЦ "Непкер" Суботица 16. ИНТЕРЕТНО фестивал 730.000 

12 
Културни савез војвођанских 

Мађара 
Организовање XXIV војвођанских 

мађарских свечаних игара 150.000 
13 Буњевачки културни центар  Јубилеј Браћа увик - увек заједно 60.000 
14 СКЦ "Свети Сава" Недеља православља у 2017. 140.000 

15 СКЦ "Свети Сава" 

Промоција Зборника "Трагови 
живота" и гостовања књижевног 

клуба СКЦ "Свети Сава" 100.000 
16 СКЦ "Свети Сава" Обележавање 13. новембра 50.000 
17 СКЦ "Свети Сава" Трибина четвртком 200.000 
18 СКЦ "Свети Сава" Видовдански дани 60.000 

19 
Мађарско културно - 

уметничко друштво "Палић" 

XII. Kárpát-medencei Népdalkör 
Találkozó (12. сусрет народне 
музике Карпатске низије) 190.000 

20 

Удружење  за афирмацију 
младих талената "Фестивал 

омладина"Суботица 
"Авала експрес" гостовање 

српског позоришта из Будимпеште 40.000 

21 
Удружење буњевачких Хрвата 

ДУЖИЈАНЦА Такмичење рисара 150.000 

22 КУД "Лифка Шандор" 
Традиционалне манифестације у 

Хајдукову 150.000 

23 УГ "БУЊЕВАЧКА КАСИНА" 
Пројекат "Сусрети - уторком 

увече" 120.000 

24 
Српско-руско-белоруско 
братство Кнез Владимир 

Вече руске и белоруске музике и 
кухиње 70.000 

25 
Српско-руско-белоруско 
братство Кнез Владимир Дан Светог кнеза Владимира 40.000 

УКУПНО: 2.300.000 



д) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, 
заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним 

наслеђем 

26 
Удружење грађана "authentic 

vojvodina" Суботица "Суботица - Град сецесије" 2017 40.000 

27 
Буњевачки културни центар 

Бајмок Ускршњи обичаји 55.000 

28 
Буњевачки културни центар 

Бајмок Дани буњевачке културе 120.000 

29  KUDZ "Lányi Ernő"  
Varrjuk a múltat a jelenbe - (Utkajmo 

prošlost u sadašnjost) 100.000 

30 КД "Петефи Шандор" 
Пројекат "Без граница" такмичење 

у фолклору Бачки Виногради 72.000 
31 КД "Петефи Шандор" Дан мађарског песништва 78.000 
32 Буњевачка матица Буњевачка липа рич 60.000 

33 
Завичајно удружење Банија 

Суботица "Крајишки дани" 70.000 

34 
Буњевачки културни центар 

Таванкут „Краљице на Дове“ 100.000 
35 Јеврејска општина Суботица Јесењи фестивал јеврејске културе 300.000 

36 
УГ Отворена перспектива, 

Суботица Верски објекти у Суботици 80.000 

37 
КУД "Bartók Béla Művelődési 

Egyesület" Чантавир Секција рукотворина "Ђурђевак" 90.000 

38 
КУД "Bartók Béla Művelődési 

Egyesület" Чантавир Радионице за децу и изложбе 35.000 

39 
Удружење Црногораца 

Суботице Школа гусала 2017 70.000 

40 
ХКПД "Матија Губец" 

Таванкут 
VI семинар буњевачког 

стваралаштва  50.000 

41 
ХКПД "Матија Губец" 

Таванкут 

XXII фестивал дјечјег 
стваралаштва "Дјеца су украс 

свијета" 80.000 
42 УГ „Буњевачка вила“ Изложба Божићњака 40.000 

43 

Буњевачки едукативни и 
истраживачки центар 

"Амброзије Шарчевић" 
Суботица 

Смотра рецитатора "Волим 
буњевачки" 55.000 

44 КУД "Буњевка" 

V Панел конференција "Усмено 
народно благо, обичаји и 

традиција бачких Буњеваца" 90.000 

45 
Центар за културу Буњеваца 

Суботица 

"Дан Дужијанце" - обележавање 
националног празника буњевачке 

националне мањине 400.000 

46 КУД "Буњевка" 
XVI Фестивал буњевачког 
народног стваралаштва 400.000 

47 
Удружење за очување 
буњевачке традиције 

Организовање Фестивала "Нек се 
зна да Буњевац живи" 100.000 



48 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 
Божићњаци, изложба и 

конзервирање 30.000 

49 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" Дани бискупа Ивана Антуновића 20.000 

50 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" Изложба "С Божијом помоћи" 35.000 

51 
Удружење Личана "Лика" 

Суботица Дан Николе Тесле у Суботици 30.000 

52 
Удружење грађана 
ТРАДИЦИЈА, Палић  Фолклорни сусрет на Палићу 200.000 

53 
"MENDICUS" УМЕТНИЧКИ 

ЦЕНТАР 

Организација културног програма 
"Било би лепо да поново будемо 

кући" 400.000 

54 
Удружење грађана 
ТРАДИЦИЈА, Палић  

Летњи камп за децу - Старе 
занатске уметности 100.000 

55 
Удружење "Рожа Шандор 

Хајдуково"  Фестивал Рожа Шандор 210.000 

56 
Немачко удружење „Maria 

Theresiopolis” Суботица 
 Радионица за децу на немачком 

"Kinderspielhaus 2017"  20.000 

57 
Немачко удружење „Maria 

Theresiopolis” Суботица 

 VI Међународно плесно 
такмичење “Subotica Grand Prix 

2017” 45.000 

58 
Удружење буњевачких Хрвата 

ДУЖИЈАНЦА Дужијанца 2017. 900.000 

59 
Мађарски фолклорни центар у 

Војводини V изложба и израда каталога 100.000 

60 
Завичајна заједница 

"Република Српска" Суботица 

Дани Завичајне заједнице 
„Република Српска“ Суботица у 

Ђурђину  60.000 

61 
Завичајна заједница 

"Република Српска" Суботица 
III Вече Републике Српске у 

Суботици 70.000 

62 
Завичајна заједница 

"Република Српска" Суботица 

Дани Завичајне заједнице 
„Република Српска“ Суботица у 

Новом Жеднику  70.000 

63 

Удружење за уметничку 
експресију младих 

"Културални различак" Традиција и стари занати - V 30.000 

64 ОКУД "Младост" 
Набавка, обнављање, одржавање и 

коришћење народне ношње 200.000 

65 
Грчки културни центар 

СЛОГА 

Представљање грчког културног 
наслеђа на манифестацији „ 

EASTVILLE“ у Бору,  110.000 

66 
Грчки културни центар 

СЛОГА 
„Дечији ускршњи фестивал, 

Смедерево 2017“ 70.000 

67 

Савез српских удружења 
Севернобачког округа 

Суботица ЗАВИЧАЈНИ  ДАНИ  2017 1.200.000 

68 ОКУД "Младост" 
Гостовања на фестивалима и 

смотрама у земљи 200.000 



69 Културни центар "Арија"  
Годишњи концерт и прослава 5 

година рада 60.000 
УКУПНО: 6.645.000 

ђ) научноистраживачке и едукативне делатности у култури 

70 
Културни савез војвођанских 

Мађара X позоришни камп за младе 100.000 
71 УГ "SYMPOSION" Суботица Радионице SYMPOSION 200.000 

72 
Фондација „Немачка 

фондација – Deutsche Stiftung“ 
Информативни дани немачке 

културе 15.000 

73 

Војвођанско друштво за 
упознавање завичаја 

„BÁCSORSZÁG“ - Суботица Издавање листа „BÁCSORSZÁG“ 200.000 

74 

Удружење  за афирмацију 
младих талената "Фестивал 

омладина"Суботица 
Летњи камп за младе особе са 

посебним потребама - Палић 2017 100.000 

75 
Галерија прве колоније наиве у 

техници сламе Таванкут 
XXXII Сазив прве колоније наиве 
у техници сламе Таванкут 2017.      100.000 

УКУПНО: 715.000 
УКУПНО (а+б+в+г+д+ђ): 23.123.000 

 
 

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 
Ово решење 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-021-9/2017 («Службени лист Града 
Суботице», бр. 5/17) образовао Комисију за доделу средстава у култури из области позоришне, 
филмске уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва, манифестација везаних за 
филмску уметност и осталих аудио – визуелног стваралаштва, осталих извођења културних 
програма и садржаја, откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, 
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања 
културним наслеђем, научноистраживачке и едукативне делатности у култури и менаџмента у 
култури. 



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  менаџмента у култури није пристигла ниједна 
пријава на конкурс. 

Комисија је утврдила да је документација поднета од стране КПД "ЈЕДИНСТВО-
EGYSÉG" ME непотпуна јер не садржи назив пројекта као ни опис пројекта, те исту није ни 
разматрала.  

 Комисија је разматрала укупно 122, а подржала укупно 75 пројеката у укупном износу 
од 23.123.000 динара, и то: 

- 5 пројеката из области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и 
интерпретација) у укупном износу од 7.923.000 динара; 

-  3 пројекта из области филмске уметности и осталог аудио-визуелно стваралаштва у 
укупном износу од 240.000 динара; 

- 1 пројекат из области манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-
визуелно стваралаштво, укупном износу од 5.300.000 динара; 

- 16 пројеката из области осталих извођења културних програма и културних садржаја 
(мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.) у укупном износу од 2.300.000 динара;  

- 44 пројекта из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, 
проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и 
управљања културним наслеђем у укупном износу од 6.645.000 динара; 

- 6 пројеката из области научноистраживачке и едукативне делатности у култури у 
укупном износу од 715.000 динара. 

 
Након извршеног детаљног прегледа свих пристиглих валидних  пријава и извршене 

валоризације истих, Комисија у саставу Милица Трбовић, председник, Роберт Торма и Андреа 
Салаи, 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), донела је Одлуку о избору пројеката у култури из области позоришне, филмске 
уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва, манифестација везаних за филмску 
уметност и осталих аудио – визуелног стваралаштва, осталих извођења културних програма и 
садржаја, откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, 
заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним 
наслеђем, научноистраживачке и едукативне делатности у култури бр. II-06-33/2017-3, који ће 
се финансирати, односно суфинасирати из буџета Града Суботице. 

 
У складу са наведеном одлуком, као и расположивим средствима опредељеним за те 

намене у буџету Града Суботице у 2017. години, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
  

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се покренути 
Управни спор пред Управним судом у  
року од 30 дана од дана достављања Решења 
              Градоначелник 

                Богдан Лабан с.р. 


