
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-727/2020 
Дана: 31.7.2020  
24000 Суботица 
Трг слободе 1 
 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправка и 6/20), 52. став 1. тачка 5) Статута Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), Градоначелник Града Суботице доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

 о избору и додели средстава  за  финансирање или суфинансирање пројеката у култури  

из области књижевности, музике, ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и 

архитектуре, уметничке игре, дигиталног стваралашта и мултимедија и библиотечко – 

информационе делатности 

 

I 

 На основу расписаног Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у 
култури на територији Града Суботице у 2020. години бр. II-401-63/2020 од 24. јануара 2020. 
године и образложеног предлога о избору пројеката бр. II-06-61/2020-2 који је донела Комисија 
за доделу средстава у култури из области књижевности, музике, ликовне, примењене, визуелне 

уметности, дизајна и архитектуре, уметничке игре, дигиталног стваралашта и мултимедија и 
библиотечко – информационе делатности, у саставу Золтан Кудлик, председник, Миланка 
Костић, члан и Саша Лолевски, члан, финансираће се, односно, суфинансираће се у областима 
књижевности, музике, ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре, 
уметничке игре, дигиталног стваралашта и мултимедија и библиотечко – информационе 
делатности следећи пројекти: 
 

 

Ред.бр. Назив подносиоца пријаве Назив пројекта 

Одобрена 

средства 

а) књижевност (стваралаштво, преводилаштво) 

1 Grafoprodukt doo (Драган Крстић) Књига "Филозофија и млади" 60.000 

2 Буњевачки културни центар  

Буњевачки календар за 2020. 

годину 50.000 

3 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 

Суботичка Даница католички  
календар/годишњак за 2021. 

годину 60.000 

4 

ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ РРОМАНЕ 

ПУСТИКА-РОМСКЕ КЊИГЕ 
ДОО СУБОТИЦА  

Најлепше бајке света - на 
ромском и српском језику 30.000 

5 Књиге Елетјел Суботица  Hózsa Éva: Kosztolányi ládában  100.000 

6 Књиге Елетјел Суботица  Idősebb Brenner József: Emlékeim 100.000 

7 Буњевачка матица Записи из мог живота 70.000 



8 
МАТИЦА ХРВАТСКА 

СУБОТИЦА  Часопис "Класје наших равни" 40.000 

9 СКЦ "Свети Сава" 
Издавање часописа за културу, 

уметност и науку "Луча" 160.000 

10 
Удружење " Омладински 

грађански парламент" Књижевне вечери четвртком 130.000 

11 

УДРУЖЕЊЕ - КОРАК 

СИГУРНОСТИ 

Издавање књиге "Школа за 

тамбуру  а бас прим (Брач)" 50.000 

12 GRAFOPRODUKT DOO 
Књига "Суботички рукомет 

1945-2020" 40.000 

13 
УДРУЖЕЊЕ БАЛКАНСКИХ 

УМЕТНИКА -Симо Голубовић Роман "Сузни образи живота" 80.000 

14 
Коло српских сестара Епархије 

Бачке Бајмок 
Најлепше написано ћирилично 

писмо руком 60.000 

15 Хрватска читаоница 
XVIII  Покрајински сусрет 

пучких пјесника "Лира наива" 50.000 

16 Хрватска читаоница 
XIX Дани хрватске књиге и 

ријечи 150.000 

17 
МАТИЦА ХРВАТСКА 

СУБОТИЦА  
Милован Миковић "Идемо ли 

вечерас у казалиште?" 20.000 

18 

 УГ "Буњевачки омладински 

центар" Боцко и другари 200.000 

19 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар"  Креативне радионице младих 100.000 

20 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" Марко шњота 50.000 

21 
Немачко удружење „Maria 

Theresiopolis” Суботица 
10.  број  торјезичног часописа 

„Guck mal“ 50.000 

22 ОБШ "Раичевић" Монографија "Наших 30 година" 50.000 

УКУПНО: 1.700.000 

б) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) 

23 

ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ 
ДУХОВНИХ ПЈЕСАМА - 

ХОСАНАФЕСТ  Јубиларна хала 150.000 

24 
Удружење "Суботичког Дувачког 

оркестра"  
Велики концерт Суботичког 

Дувачког оркестра 150.000 

25 
Удружење грађана 

"Кооператива-АШЦ"  
Фестивал "Summer3p" Палић 

2020 300.000 

26 

 Удружење "Камерни хор Pro 

musica"  Ораторијумски концерт 100.000 

27 
 Удружење "Камерни хор Pro 

musica"  
Празнични концерт женског 

ансамбла 150.000 

28 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
"МИРОНОСИЦЕ"  Здружено до хармоније 150.000 

29 
ХМУ "Фестивал буњевачки 

писама" XX Фестивал буњевачки писама 100.000 



30 
ХМУ "Фестивал буњевачки 

писама" 
XVI Смотра дјечијих пјевача и 

зборова 50.000 

31 ХКПД "Матија Губец"  

XXV  фестивал дјечјег 
стваралаштва "Дјеца су украс 

свијета" 100.000 

32 Суботички тамбурашки оркестар Вече филмске музике 200.000 

33 

УДРУЖЕЊЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ 

МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 
ФЕСТИВАЛ ОМЛАДИНА 

Суботица Балканска свита 100.000 

34 СКУД "Искон етно" 

4. годишњи концерт СКУД 

"Искон етно" 70.000 

35 СКУД "Искон етно" 
Наступи дечјег хора 

"Искончићи" 70.000 

36 

МАРКО ЖИГМАНОВИЋ ПР 
СТУДИО ЗА ИЗВОЂАЧКУ 
УМЕТНОСТ МАРКОТОН 

СУБОТИЦА Вино и гитаре 2020 70.000 

37 
Хрватско културно уметничко 

друштво "КОЛО" Суботица Годишњи концерт 70.000 

38 
Црквени хор "Свети Роман 

Мелод" V суботички хорски фестивал 360.000 

39 
Градско удружење пензионера 

Суботица Ори се песма пензионера 60.000 

40 

Италијански културни центар 

"Piazza Italia" 

Годишњи концерт удружења "На 
крилима" и обележавање 500 
година од смрти италијанског 

сликара Рафаела Сантија 70.000 

41 Асоцијација гитариста Војводине „ЕуроСтрингс-Суботица“ 2020 100.000 

42 КУДЖ "Братство" 
Прослава 75. година постојања 

друштва 50.000 

43 КУДЖ "Братство" 
Буњевци кроз песму, игру и 

ношњу 200.000 

44 Удружење грађана  „РИЗНИЦА“ 

Концертна сезона камерног 
састава суботичког 

симфонијског оркестра 2020 1.000.000 

45 СКЦ "Свети Сава" 

Концерти и наступи мешовитог 
хора СКЦ "Свети Сава" у 2020. 

години 100.000 

46 Удружење грађана ЈУХАСОК Folk Music Fest 2020 50.000 

47 ХКЦ "Буњевачко коло" 

III  пјевачка смотра традицијског 

пјевања 100.000 

48 ЕКУС центар "Мостови" 
Хорски музички времеплов - 

јуче, данас, сутра 60.000 

49 Удружење "Етнофест" 17. Етнофест  150.000 

50 Удружење "Етнофест" 12. Jazziré 100.000 

51 Удружење "Етнофест" трубадури 2020 50.000 



52 Србски православни појци Хорски камп -Суботица 2020 350.000 

53 УГ "Буњевачка касина" 
Божићно - новогодишњи 
концерт "Духом љубави" 90.000 

54 
Завичајно удружење 

"Херцеговина" Школа гусала 2020 100.000 

55 Удружење "Electe" Суботица Концертна сезона Суботице 2020 150.000 

УКУПНО: 4.970.000 

в) ликовна, примењена, визуелна уметност, дизајн и архитектура 

56 КУЋА СТВАРАЛАЦА-ТЕРЕК Светлост Суботице у бојама 100.000 

57 
Градско удружење пензионера 

Суботица 
25. јубиларни сазив колоније 

„ЛУСА“   80.000 

58 ХКЦ "Буњевачко коло" 
XXIV Међународна ликовна 

колонија "Бунарић 2020" 170.000 

59 
Градско удружење за помоћ 

особама са аутизмом Суботица 

Инклузивна култура: 
подстицање афинитета према 

уметности код деце са аутизмом 320.000 

60 Удружење "ВИТОР" Ликовна колонија Палић - 2020. 60.000 

61 

"СМАРТ еду" Специфичне 
методе и афирмација нових 

развојно - образовних техника, 
Суботица СТРИП радионице 60.000 

УКУПНО: 790.000 

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

продукција и интерпретација) 

62 

ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ 
УМЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ 
"VIVA DANCE ACADEMY" Ко се боји Исадоре Дунцан 60.000 

63 
ТАЛЕНТУМ Уметничко 

Удружење Талената, Суботица 
Традиционални фестивал 
"Шокадалом" Палић 2020 300.000 

64 
ТАЛЕНТУМ Уметничко 

Удружење Талената, Суботица 
Соло плес такмичење деце 

Војводине 2020 200.000 

65 

"Старс" удружење плесних 

стваралаца  Такмичења у земљи 80.000 

66 
"Старс" удружење плесних 

стваралаца  
Годишњи концерт плесног куба 

Старс 50.000 

67 
Буњевачки културни центар 

Таванкут Нек се знаде да Буњевац живи 70.000 

68 
Удружење избеглих и досељених 

Срба - Бајмок Завичајна песма и плес 30.000 

69 
Удружење избеглих и досељених 

Срба - Бајмок Дечији фолклор Бајмок 2020 40.000 

70 
Фолклорни ансамбл "СУНЦЕ" 

Суботица 
Набавка народне ношње за игре 
и песме из косовског Поморавља 70.000 

71 Удружење Адађо  
Летњи плесни камп за децу и 

младе 80.000 

72 Удружење Адађо  
Музичко - плесни концерт "У 

свету мјузикла" 40.000 



73 Удружење грађана ЈУХАСОК  Игранке са оркестром Јухасок 80.000 

74 ХКЦ "Буњевачко коло" Годишњи концерт 120.000 

75 ХКЦ "Буњевачко коло" 

 Смотра дечјег фолклора "Дјеца 

у Дужијанци" 100.000 

76 ХКПД "Ђурђин" Ђурђинска дјеца у пјесми и игри 70.000 

77 ОКУД "Младост" Ала играм, лако ми је 100.000 

78 ОКУД "Младост" 
Учешће на фестивалима у земљи 

и иностранству 200.000 

79 ОБШ "Раичевић" 
Концерти балетске школе у 

јубиларној 2020. години 80.000 

УКУПНО: 1.770.000 

д) дигитално стваралаштво и мултимедији 

80 Хрватска независна листа Преља 20.000 

УКУПНО: 20.000 

ђ) библиотечко-информациона делатност 

81 

МАЂАРСКО КУЛТУРНО 

УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР "ДОЖА 
ЂЕРЂ" БАЈМОК Проширење библиотечке грађе 150.000 

82 СКЦ "Свети Сава" 
Библиотечко - информациона 

обрада књига и часописа 90.000 

УКУПНО: 240.000 

УКУПНО (а+б+в+г+д+ђ): 9.490.000 

 
 

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 2020. годину («Службени лист 
Града Суботице», бр. 35/19) по Програму 13: Развој културе и информисања, 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 24. јануара 2020. године расписао Конкурс за 
финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2020. 
години. Конкурс је био отворен од 24. јануара до 23. фебруара 2020. 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.  



Утврђено је да су све пристигле пријаве благовремене. 
 
Комисија је утврдила да је непотпуна документација следећих подносиоца : 
 

- „СУБОТИЧКА АЛТЕРНАТИВА“ - пројекат Смотра фолклора - СРБИЈА РУСИЈА, 
Комисија је увидом у конкурсну документацију утврдила да подносилац пројекта није 

приложио неопходну документацију сходно Конкурсу, односно нису доставили једну 
професионалну биографију као ни списак учесника; 

- Удружење грађана  „authentic vojvodina“ Суботица - пројекат GIFEST 8 - Регионални 
фестивал гифова Суботица 2020, Комисија је увидом у конкурсну документацију 
утврдила да подносилац пројекта није приложио неопходну документацију сходно 
Конкурсу, односно нису доставили једну професионалну биографију, као ни списак 
учесника пројекта; 

- „СУБОТИЧКА ФИЛХАРМОНИЈА - SZABADKAI FILHARMÓNIA - SUBOTIČKA 
FILHARMONIJA“ - пројекат Концертна сезона 2020, Комисија је увидом у конкурсну 
документацију утврдила да подносилац пројекта није приложио неопходну 
документацију сходно Конкурсу, односно нису доставили једну професионалну 
биографију; 

- Удружење камерни асамбл „Гарден квартет“ - пројекат Концертни наступи Камерни 
Ансамбл "Гарден Квартет" 2020, Комисија је увидом у конкурсну документацију 

утврдила да подносилац пројекта није приложио неопходну документацију сходно 
Конкурсу, односно нису доставили једну професионалну биографију; 

- Коло српских сестара Епархије Бачке Бајмок - пројекат Књига „Огледало Коло Српских 
Сестара“, Комисија је увидом у конкурсну документацију утврдила да подносилац 
пројекта није приложио неопходну документацију сходно Конкурсу, односно доставили 
су једну, а не две рецензије; 

- Удружење пословних жена Суботица - пројекат ЗАБРАЊЕНА-ОЧУВАНА ИСТОРИЈА 
СРБИЈЕ календар, Комисија је увидом у конкурсну документацију утврдила да 

подносилац пројекта није приложио неопходну документацију сходно Конкурсу, 
односно нису доставили историјат удружења; 

- Удружење „Јуниор Музички Студио“ – пројекат „WORLD MUSIC“, Комисија је увидом 
у конкурсну документацију утврдила да подносилац пројекта није приложио неопходну 
документацију сходно Конкурсу, односно нису доставили једну професионалну 
биографију као ни списак учесника; 

- АКУД СУЛОЛА - Ликовна колонија „Обојени тонови“ 80. сазив, Палић, Комисија је 

увидом у конкурсну документацију утврдила да подносилац пројекта није приложио 
неопходну документацију сходно Конкурсу, односно нису доставили извод из регистра у 
којем је подносилац пријаве регистрован, статут (фотокопију) ако ни једну 
професионална биографију; 

- АКУД СУЛОЛА - пројекат 19. фестивал Љубави и вина - Комисија је увидом у 
конкурсну документацију утврдила да подносилац пројекта није приложио неопходну 
документацију сходно Конкурсу, односно нису доставили извод из регистра у којем је 

подносилац пријаве регистрован, статут (фотокопију). 
 
Наведене пријаве као непотпуне, Комисија у складу са чланом 12. став 3. 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 и 112/17), није ни разматрала.  

 
Комисија је разматрала укупно 106, а подржала укупно 82 пројеката који су испунили 

све услове 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 и 112/17) у укупном износу 
од 9.490.000,00 динара, и то: 

- 22 пројекта из области књижевности (стваралаштво, преводилаштво) у укупном 
износу од 1.700.000,00 динара;  



- 33 пројекта из области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација) у укупном 
износу од 4.970.000,00 динара;  

- 6 пројеката из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и 
архитектуре у укупном износу од 790.000,00 динара;  

- 18 пројеката из области уметничке игре - класичан балет, народна игра, савремена игра   
(стваралаштво, продукција и интерпретација) у укупном износу од 1.770.000,00 динара; 

- 1 пројекат из области дигитално стваралаштво и мултимедији у укупном износу  од 
20.000,00 динара; 

- 2 пројекта из области библиотечко-информациона делатност у укупном износу од 
240.000,00 динара.  

Комисија је утврдила да су следећи подносиоци пријава одустали од реализације 
пројекта и о томе обавестили Комисију: 

 

- УЛУПУД – пројекат „VI међународна изложба слика малих формата - Бијенале“; 
- Хрватска ликовна удруга „CROART“ - пројекат X Сазив умјетничке колоније „Стипан 

Шабић 2020“, пројекат Изложба слика насталих на X Сазиву умјетничке колоније 
„Стипан Шабић 2020“ и пројекат IX сазив умјетничке колоније „ПАНОН - СУБОТИЦА 
2020“; 

- Суботички тамбурашки оркестар  - пројекат „Суботички тамбурашки квартет у Европи и 
Суботици“; 

- ХМУ „Фестивал буњевачки писама“ – пројекат VII тамбура инструментал фестивал; 
- КУД „Creativ studio“- пројекат „Одлазак на интернационално првенство у уметничким 

плесовима - Пореч“, Балетска представа „Снежна краљица“ и Одлазак на национално 
првенство у уметничким плесовима; 

- Суботички тамбурашки оркестар - пројекат „Путеви тамбурашке музике“; 
- Црквени хор „Свети Роман Мелод“ -  пројекат Спасовданске свечаности; 
- Удружење грађана „Ризница“ - пројекат Фестивал „PIANISSIMO 2020“; 
- Удружење Клара и Роса (Јелена Грујичић) - пројекат Image Mouvement Pariz Subotica; 

- VALENTINA VUJKOVIĆ LAMIĆ PREDUZETNIK PLESNI STUDIO LARISA - VANJA 
SUBOTICA – пројекат Учешће на европском такмичењу у модерним плесовима; 

- VALENTINA VUJKOVIĆ LAMIĆ PREDUZETNIK PLESNI STUDIO LARISA - VANJA 
SUBOTICA – пројекат Плесна представа „Славуј“; 

- Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица пројекат Фестивал фолклора 
у Италији; 

- Удружење грађана „СРБИЈА ПАРК“ - Polgarok szovetsege „SERBIA PARK“ пројекат 

„PALIGOPOLIS“ - Палићко културно лето и пројекат Концерт ансамбла „CON MOTO“ 
Немачка ; 

- КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО „ЈЕДИНСТВО-EGYSÉG“ MŰVELŐDÉSI 
EGYESÜLET -  пројекат 58. Међународна смотра фолклора; 

- ПЛЕСНИ СТУДИО STYLE - пројекат Интернационали плесни фестивал „Dance Fest 
Poreč“; 

- Фондација „Тијана Јурић“ – пројекат 6. фестивал "Глас анђела - Тијана Јурић“; 

- НОВЕ СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ доо - пројекат Дани савремене српске карикатуре. 
 
Комисија је утврдила да следећи пројекти нису подржани јер не испуњавају неке од 

критеријума за избор пројеката сходно члану 3. 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 и 112/17): 

 

- Позоришно удружење Летњи биоскоп - пројекат „Опус сингула“ - гостовање, Комисија 
није подржала овај пројекат јер не садржи у довољној мери садржајну иновативност у 
складу са чланом 3. став 1. тачка 2. 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 и 112/17); 



- Позоришно удружење Летњи биоскоп – пројекат Чудесне свакодневице – Комисија није 
подржала овај пројекат јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 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 и 112/17);  

- УЛУПУД – пројекат „V Јубиларана међународна изложба  - Ex librisa 2020“ - Комисија 
није подржала овај пројекат јер не садржи у довољној мери садржајну иновативност у 
складу са чланом 3. став 1. тачка 2. 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 и 112/17); 

- Буњевачка матица – пројекат VIII Ликовна колонија Буњевачке матице -  Комисија није 

подржала овај пројекат јер не садржи у довољној мери садржајну иновативност у складу 
са чланом 3. став 1. тачка 2. 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 и 112/17); 

- ИП Промане пустика - Ромске књиге доо, Суботица – пројекат Басне 2 - на ромском и 
српском језику – Комисија није подржала овај пројекат јер не садржи у довољној мери 

садржајну иновативност у складу са чланом 3. став 1. тачка 2. 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 и 112/17); 

- Војвођански Омладински Форум – VIFO – пројекат Kiállni sosem ART – Комисија није 
подржала овај пројекат јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 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 и 112/17); 

- Удружење "ЧЕТИРИ"  - пројекат Годишњи програм кафеа Грунф  из области ауторског 
музичког стваралаштва, Комисија није подржала овај пројекат јер не поседује довољан 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице и Града, сходно члану 
3. став 1. тачка 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 и 
112/17);  

- Удружење "Чврсто повезани" Суботица – пројекат Једнодневна манифестација 
“HARDWIRED #4”, Комисија не подржава пројекат јер не поседује довољан степен 
утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 
1. тачка 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 и 112/17);   
- Удружење Личана "Лика" Суботица – пројекат Личка Црвенкапа, Комисија не подржава 

пројекат јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 
заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 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 и 112/17);  

- Хрватска независна листа - пројекат Дивани из Таванкута, Комисија не подржава 

пројекат јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 
заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 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 и 112/17);   

- Удружење грађана македонске националне заједнице Севернобачког округа "Илинден-
Суботица" из Суботице и Удружење Личана "Лика" Суботица - пројекат Српски и 



македонски музички бисери, Комисија не подржава пројекат јер не поседује довољан 
степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице и Града, сходно члану 
3. став 1. тачка 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 и 
112/17).   

 
Комисија је утврдила да следећи пројекти  нису подржани јер су подносиоцима пријава 

одобрена средства за друге пројекте, а у складу са расположивим средствима обезбеђеним у 
буџету Града Суботице за потребе Конкурса: 

 
- Удружење плесних стваралаца „Старс“ – пројекат “Такмичења у иностранству“ 

Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 

средства за реализацију пројеката Такмичења у земљи и Годишњи концерт плесног 
клуба Старс, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром на 
ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- Удружење „Адађо“ – пројекат „Одлазак на домаћа и међународна такмичења“  – 
Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 
средства за реализацију пројеката Летњи плесни камп за децу и младе и Музичко - 
плесни концерт „У свету мјузикла“, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, 

с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог 
Конкурса; 

- Удружење „ВИТОР“ - пројекат Суботица JAZZ SESSION, Комисија није подржала овај 
пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију 
пројекта Ликовна колонија Палић - 2020, те је Комисија одлучила да не подржи овој 
пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе 
овог Конкурса;  

- Фолклорни ансамбл „СУНЦЕ“ Суботица - пројекат Фолклор није само игра,  Комисија 

није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства 
за реализацију пројеката Набавка народне ношње за игре и песме из косовског 
Поморавља, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром на 
ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- Књиге Елетјел Суботица – пројекат Sándor Zoltán: Korunk  lenyomata (Válogatott esszék), 
Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 
средства за реализацију пројеката Hózsa Éva: Kosztolányi ládában и пројекат Idősebb 

Brenner József: Emlékeim, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром 
на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- Књиге Елетјел Суботица – пројекат Csík Mónika: Hangyafarsang (elbeszélő költemény), 
Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 
средства за реализацију пројеката Hózsa Éva: Kosztolányi ládában и пројекат Idősebb 
Brenner József: Emlékeim, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром 
на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- ПолиАрт Суботица - пројекат Великани ренесансе у Суботици, Комисија није подржала 
овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију 
пројеката 13 је број културе, Албум ћирилице и хералдике код Срба и Обележавање 
јубилеја - 330 година од Велике сеобе Срба, те је Комисија одлучила да не подржи овој 
пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе 
овог Конкурса; 

- ПолиАрт Суботица - пројекат У поноћ у школу, Комисија није подржала овај пројекат 
јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројеката 13 је 

број културе, Албум ћирилице и хералдике код Срба и Обележавање јубилеја - 330 
година од Велике сеобе Срба, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с 
обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог 
Конкурса; 

- КУДЖ "Братство" - пројекат Разноликост културне традиције народа Србије, Комисија 
није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства 
за реализацију пројеката Прослава 75. година постојања друштва и Буњевци кроз песму, 



игру и ношњу, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром на 
ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- КУДЖ "Братство" - пројекат Одрастање уз игру, песму и дружење – Комисија није 
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 
реализацију пројеката Прослава 75. година постојања друштва и пројекат Буњевци кроз 
песму, игру и ношњу, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром на 

ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 
- МКЦ "Непкер" – пројекат Folk&World Music Selection, Комисија није подржала овај 

пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију 
пројеката пројекат FABULA RASA, пројекат Радионица "Златна капија" за децу и 
родитеље и пројекат 19. ИНТЕРЕТНО фестивал, те је Комисија одлучила да не подржи 
овој пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за 
потребе овог Конкурса; 

- МКЦ "Непкер" – пројекат "XII EX LIBRIS" - Комисија није подржала овај пројекат јер 
су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију  пројеката 
FABULA RASA, Радионица"Златна капија" за децу и родитеље и 19. ИНТЕРЕТНО 
фестивал, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с обзиром на ограничена 
и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса; 

- МКЦ "Непкер" – пројекат Uteha – нова продукција плесног ансамбла, Комисија није 
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројеката FABULA RASA,  Радионица "Златна капија" за децу и родитеље и 
19. ИНТЕРЕТНО фестивал, те је Комисија одлучила да не подржи овој пројекат, с 
обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог 
Конкурса. 

 
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 и 112/17), донела образложен предлог о избору пројеката у култури из области 
књижевности, музике, ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и архитектуре, 
уметничке игре, дигиталног стваралашта и мултимедија и библиотечко – информационе 
делатности бр. II-06-61/2020-2, који ће се финансирати, односно суфинасирати из буџета Града 
Суботице. 

 
У складу са наведеним образложеним предлогом Комисије, као и расположивим 

средствима опредељеним за те намене у буџету Града Суботице у 2020. години, одлучено је као 
у диспозитиву овог решења. 

  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Ово решење је коначно и против њега не може да се изјави жалба, већ се може покренути 
управни спор тужбом која се подноси непосредно Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од дана достављања ове одлуке. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске 
таксе у износу од 390,00 динара. 
 
              Градоначелник 

                Богдан Лабан с.р. 

 


