
 
Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-1260/2018-4 
Дана:05.02.2019. 
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 6. 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) и члана 51. став 1. тачка 10 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), Градоначелник Града Суботице, на предлог Комисије за 

вредновање и рангирање поднетих пријава и евалуацију реализованих активности, дана 05. 
02.2019. године доноси, 
 

ОДЛУКУ  
о додели средстава за реализацију пројеката у области остваривања јавног интереса   

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

 
 

I 
 
 Додељују се средства у укупном износу од 2.252.123,89 динара (словима: двамилиона 

двестопедесетдвехиљадестодвадесеттри 89/100) за реализацију пројеката у области остваривања 

јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби на 
територији Града Суботице у 2018. години следећим удружењима: 
 

 

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 73.415,31 рсд 

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 
50. 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 
Пешчарски скуп 61 299.896,00 рсд 

 
 

II 
 

 Средства за реализацију ове одлуке у износу од 2.252.123,89  динара планирана су у буџету 

Града Суботице за 2019. годину и Плану коришћења апропријација – Финансијски план Глава 05 – 

Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам за 2019. годину – у оквиру 
програмске активности 1501-0003; подстицаји за развој предузетништва.  
 

III 
 

 Реализација одобрених средстава извршиће се на основу Уговора о додели средстава за 

рефундацију финансијских средстава за пројекте из области остваривања јавног интереса путем 

организовања  и одржавања сајамских манифестација у форми сајмова и изложби, који ће се 
закључити између Града Суботице и удружења из тачке I ове одлуке. 
 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градоначелник је на основу члана 11. 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) расписао Јавни Конкурс за финансирање пројеката 
у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација 

и изложби у  2018. години на територији Града Суботице. 
 
 Јавним Конкурсом је предвиђено да одлуку о додели средстава за рефундацију доноси 

Градоначелник, на основу Извештаја и Листе вредновања и рангирања Комисије за вредновање и 

рангирање поднетих пријава и евалуацију реализованих активности. 
 
 Комисија је доставила Градоначелнику Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса 

бр: II-401-1260/2018-3,  Записник о раду комисије бр: II-401-1260/2018-1,  као и предлог Одлуке за 
расподелу средстава бр: II-401-1260/2018-4. 
 
 С обзиром да су средства за реализацију ове одлуке у износу 2.252.123,89 динара планирана 
у буџету Града Суботице, а имајући у виду Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, 



Записник о раду комисије и предлог Одлуке за расподелу средстава, на основу члана 16. став 6. 

Правилника о начину и поступку расподеле средстава за финансирање програма и пројеката 
удржења у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских 

манифестација и изложби из буџета Града Суботице, којим је предвиђено да Градоначелник по 

пријему Записника о раду комисије и Предлога одлуке за расподелу средстава доноси Одлуку о 
додели средстава, одлучено је као у диспозитиву. 
  
 
Доставити: 
 

1.Удружењу за развој заједнице ЛУДОШ 
2.Удружењу за бригу жена и трудница „АНАХИТАС“ 
3.Хрватском културно просвјетном друштву „Матија Губец“ Таванкут 
4.Удружење пчелара „ПЧЕЛА“ Суботица 
5.Удружењу „TERRА S“ 
6.Удружењу Рожа Шандор  Хајдуково 
7.Удружењу одгајивача свиња „Бајмок“ 
8.Удружење за развој насеља пешчарске висоравни 
9.Архиви 
 

 
 

 

 

 
   Градоначелник 

 

Богдан Лабан  


