
 
Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Број: II-401-1260/2018-2 
Дана: 22.01.2019. 
Суботица 
Трг слободе бр. 1 
 
 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 

99/11 – др. закони) и члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за 

финансирање програма и пројеката удружења у области остваривања јавног интереса путем 
организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби из буџета Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“ бр. 27/2018) Комисија за вредновање и рангирање поднетих 

пријава и евалуацију реализованих активности, дана 22.01.2019. године објављује  
 

ЛИСТУ 
вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за финасирање пројеката у 

области остваривања јавног интереса  путем организовања   и одржавања сајамских 
манифестација и изложби у 2018. години на територији Града Суботице, 

 

 

Редни 
број 

Назив удружења Назив пројекта 
Број  

бодова 
Износ 

1. 
Удружење за развој 

заједнице ЛУДОШ 
Фестивал белог лука и Дани села 

на Лудошу 
52 345.651,00 рсд 

2. 
 Удружење за бригу 

жена и трудница 

„АНАХИТАС“ 

„Аngel dreams“ Експо за бебе, 

маме  и труднице 
76 73.415,31рсд 

3. 

Хрватско културно 
просвјетно друштво 

„Матија Губец“ 

Таванкут 

VIII Таванкутски фестивал воћа 

и аутохтоних рукотворина 
76 400.000,00 рсд 

4. 
Удружење  
„TERRА S“ 

XIV Међународни фестивал 
органских производа БИОФЕСТ 

2018. 
87 365.014,00 рсд 

5. 
Рожа Шандор 
Хајдуково 

Педесети јубиларни бербански 
дани у Хајдукову 

74 306.101,40 рсд 

6. 
Удружење пчелара 

„ПЧЕЛА“ Суботица 
XXII Дани пчеларства 52 305.363,00 рсд 

7. 
Удружење 
одгајивача свиња 

„Бајмок“ 
VIII Дани фармера 44 156.683,18 рсд 

8. 

„Удружење за развој 

насеља пешчарске 
висоравни Северне 

Бачке“ 

Пешчарски скуп 61 299.896,00 рсд 

 Подносиоци пријаве „AGROTECH CLASTER“ Бајмок и Удружење грађана- Радионица 

56 нису поднели комплетну потребну документацију, те наведене пријаве нису узете у 
разматрање. 
 

 Поука о правном леку: На листу вредновања и рангирања пријављених програма по 
јавном конкурсу за финасирање пројеката у области остваривања јавног интереса  путем 

организовања   и одржавања сајамских манифестација и изложби у 2018. години на територији 

града Суботице, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана 
објављивања. 
 

Председник  комисије 
   _____________________ 
         Мр Акош Ујхељи  


