
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-401-370/2021 

Дана: 23.4.2021.  

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), члана 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 2021. години бр. II-401-47/2021 од 22. јануара 2021. 

године и образложеног предлога о избору пројеката бр. II-06-29/2021-2 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 Андреа Салаи, председник, Роберт Торма, 

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 
Удружење слепих и слабовидих 

Суботица 

Културно стваралаштво слепих 

и слабовидих особа 
480.000 

2 
Хрватско ликовнo удружење 

CRO ART 

Израда монографије  у поводу 

десете обљетнице 
30.000 

3 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 

Суботичка Даница - католички 

календар/годишњак за 2022. 

годину 

20.000 

4 Буњевачки културни центар  Буњевачки календар  100.000 

5 СКЦ "Свети Сава" Суботица 
Издавање часописа за културу, 

уметност и науку "Луча" 
150.000 

6 
Удружење Срба града Суботице 

"Арсеније Чарнојевић" 

Тајанствени ходници Црног 

Цара 
150.000 

7 
Клуб љубитеља уметности "ЧАТ 

ГЕЗА" 
Чат - књижевне вечери 100.000 



8 
Немачко удружење „Maria 

Theresiopolis” Суботица 

Издавање 11. броја  часописа 

„Guck mal“ 
30.000 

9 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" 
 Креативне радионице младих 50.000 

10 
 УГ "Буњевачки омладински 

центар" 
"Боцко и другари" 100.000 

11 Књиге Елетјел Суботица  

Pekár Tibor: 150 година 

постојања суботичке Музичке 

школе 

100.000 

12 Књиге Елетјел Суботица  Káich Katalin: Identitáskeresőben 150.000 

13 Хрватска читаоница 
XIX Покрајински сусрет пучких 

пјесника "Лира наива" 
30.000 

14 Хрватска читаоница 
XX Дани хрватске књиге и 

ријечи - дани Балинта Вујкова 
100.000 

15 

ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ РРОМАНЕ 

ПУСТИКА-РОМСКЕ КЊИГЕ 

ДОО СУБОТИЦА  

Indijaće paramića 5 - Индијске 

бајке 5 - на ромском и српском 

језику 

15.000 

16 МАТИЦА ДРЕЖНИЧКА Бајмок 
Годишњак Матице Дрежничке 

15/2021 
20.000 

17 
Удружење " Омладински 

грађански парламент"  
Књижевне вечери четвртком 100.000 

18 

NIKOLA TUMBAS PR 

FOTOGRAFSKA RADNJA 

NOAH AGENCY SUBOTICA 

(Тихомир Мишић) 

Књига: „Суботички спортисти 

на Олимпијским играма 1896-

2021“ 

50.000 

УКУПНО: 1.775.000 

б) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) 

19 

ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ 

ДУХОВНИХ ПЈЕСАМА - 

ХОСАНАФЕСТ  

Хосана Фест 2021 70.000 

20 

УДРУЖЕЊЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ 

МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 

"ФЕСТИВАЛ ОМЛАДИНА 

Суботица" 

40 година рок опере 

"ЗЕЛЕНОКОСА" -  

ретроспектива 

250.000 

21 

УДРУЖЕЊЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ 

МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 

"ФЕСТИВАЛ ОМЛАДИНА 

Суботица" 

Габор Ленђел 50 година 

уметничког рада 
50.000 

22 
ХМУ "Фестивал буњевачки 

писама" 
21. Фестивал буњевачки писама 70.000 

23 
ХМУ "Фестивал буњевачки 

писама" 

17. Смотра дјечијих пјевача и 

зборова 
50.000 

24 
ХМУ "Фестивал буњевачки 

писама" 

Буњевачки сватови - 

заборављене писме и мелодије 
30.000 

25 
Удружење грађана 

"Кооператива-АШЦ"  

Фестивал "Summer3p"Палић 

2021 
200.000 



26 
 Удружење "Камерни хор Pro 

musica"  
Концерт ораторијумских дела 300.000 

27 СКЦ "Свети Сава" Суботица 

Концерти и наступи мешовитог 

хора СКЦ "Свети Сава" у 2021. 

години 

70.000 

28 
Градско удружење пензионера 

Суботица 
С песмом до победе 30.000 

29 Група Искон 20. година групе Искон 70.000 

30 
Удружење "Суботичког Дувачког 

оркестра"  
Концерти у 2021. години 85.000 

31 

СУБОТИЧКА 

ФИЛХАРМОНИЈА-SZABADKAI 

FILHARMÓNIA-SUBOTIČKA 

FILHARMONIJA 

Концертна сезона Суботичке 

филхармоније 2021 
100.000 

32 Суботички тамбурашки оркестар Вуртуозна тамбура 100.000 

33 Удружење Рома "Ачи" Вече ромске културе у Суботици 20.000 

34 Удружење грађана ЈУХАСОК  Folk Music Fest 2021 225.000 

35 ХКЦ "Буњевачко коло" 
IV  међународни фестивал 

традицијског пјевања 
60.000 

36 Удружење грађана  „РИЗНИЦА“ 

Концертна сезона камерног 

састава суботичког 

симфонијског оркестра 2021 

2.000.000 

37 
Удружење за развој заједнице 

"ЛУДАШ"  

Такмичење у народној музици 

на Лудашу 
125.000 

38 Удружење грађана  „РИЗНИЦА“ 
Фестивал младих пијаниста 

"PIANISSIMO" 2021 
100.000 

39 СКУД "Искон етно" 
Снимање албума хора 

"ИСКОНЧИЋИ" 
100.000 

40 СКУД "Искон етно" 
Снимање спота хора 

"Искончићи" 
30.000 

41 Удружење "Electe" Суботица 
Концертна сезона Суботице 

2021 
100.000 

42 
Удружење "Eтнофест - World 

Culture" 
12. Jazziré 80.000 

43 
Удружење "Eтнофест - World 

Culture" 

18. Етнофест - фестивал музике 

света 
100.000 

44 
Црквени хор "Свети Роман 

Мелод" 
Спасовданске свечаности 200.000 

45 
Црквени хор "Свети Роман 

Мелод" 
VI суботички хорски фестивал 230.000 

46 КУДЖ "Братство" 
Одрастање уз песму, игру и 

дружење 
50.000 

47 КУДЖ "Братство" 
Буњевци кроз песму, игру и 

ношњу 
150.000 

48 
ЉУБАВ И ВИНО КАО СТИЛ 

ЖИВОТА 
Љубави и сећања 50.000 



49 

Асоцијација студената 

Грађевинског факултета 

Суботица 

Гитаријада 250.000 

50 
Савез студената Грађевинског 

факултета у Суботици 

Студентски Првомајски 

културни дани 
200.000 

51 
Савез студената Грађевинског 

факултета у Суботици 

Регионална изложба 

студентских научних - 

уметничких радова 

150.000 

52 
Хрватско просвјетно друштво 

"Бела Габрић" 

Глазбена шкрињица - чуварица 

националног блага 
50.000 

53 
"ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ 

РАЗВОЈ СУБОТИЦЕ" 
Златна фрула Палића 100.000 

54 
Завичајно удружење 

"ХЕРЦЕГОВИНА" 
Школа гусала 100.000 

УКУПНО: 5.945.000 

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

55 
Хрватско ликовнo удружење 

CRO ART 

Ликовна колонија и изложба 

слика у поводу десете 

обљетнице рада ХЛУ CRO ART 

20.000 

56 
Градско удружење пензионера 

Суботица 

26. сазив колоније „ЛУСА“  

Суботица 
30.000 

57 
Галерија Прве колоније наиве у 

техници сламе Таванкут 

XXXVI Сазив прве колоније 

наиве у техници сламе - 

Таванкут 

50.000 

58 Иновативна мрежа Изложба завичајних сликара 30.000 

59 КУЋА СТВАРАЛАЦА-ТЕРЕК Шарена Суботица 120.000 

60 ХКЦ "Буњевачко коло" 
XXV Међународна ликовна 

колонија "Бунарић 2021" 
50.000 

61 
Удружење " Омладински 

грађански парламент"  
Изложбе у излогу 100.000 

62 

NIKOLA TUMBAS PR 

FOTOGRAFSKA RADNJA 

NOAH AGENCY SUBOTICA 

Штампање збирке What's New In 

Da ZOO 
50.000 

63 
Градско удружење за помоћ 

особама са аутизмом Суботица 

Инклузивна култура: глас деце 

са аутизмом кроз ликовну 

културу 

280.000 

64 Буњевачка матица 
VIII Ликовна колонија 

Буњевачке матице 
70.000 

65 КУД "Александрово" Суботица 4. колонија Александрово 2021 50.000 

66 
Удружење Личана "Лика" 

Суботица 
Личка капа 50.000 

67 КАНДЕЛАБЕР Дан трешње 90.000 

68 Удружење "ВИТОР" Обојени тонови - Палић - 2021. 80.000 

УКУПНО: 1.070.000 

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

продукција и интерпретација) 

69 ХКЦ "Буњевачко коло" Годишњи концерт 30.000 



70 ХКПД "Матија Губец" Таванкут 

XXVI Фестивал дјечјег 

стваралаштва "Дјеца су украс 

свијета" 

50.000 

71 ХКПД "Матија Губец" Таванкут 
X Семинар буњевачког 

стваралаштва 
80.000 

72 
"Старс" удружење плесних 

стваралаца  
Годишњи концерт Старса 60.000 

73 КУД "Creative studio" 
Балетска представа "Снежна 

краљица" 
50.000 

74 

ВАЛЕНТИНА ВУЈКОВИЋ 

ЛАМИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПЛЕСНИ СТУДИО ЛАРИСА - 

ВАЊА СУБОТИЦА 

Плесна представа "Славуј" 75.000 

75 КУД "LUDAS MATYI"  VII Лудаш сусрет фолклора 80.000 

76 Удружење Адађо  Креативни камп 50.000 

77 Удружење Адађо  Плесни концерт "Пут око света" 50.000 

78 
ТАЛЕНТУМ Уметничко 

Удружење Талената, Суботица 

Традиционални фестивал 

"Шокадалом"на  Палићу 2021 
700.000 

79 ХКЦ "Буњевачко коло" 

 XIV Фестивал дјечјег 

стваралаштва "Дјеца у 

Дужијанци" 

50.000 

80 
Удружење "Радановац наше лепо 

село" 

Културни и образовни програми 

Радановца 2021 
250.000 

81 
Фолклорни ансамбл "СУНЦЕ" 

Суботица 

Набавка народне ношње за игре 

и песме Срба у Бачкој 
50.000 

82 ХКПД "Ђурђин" Ђурђинска дјеца у пјесми и игри 40.000 

83 
Удружење избеглих и досељених 

Срба - Бајмок 

Традиционално Крајишко вече 

Бајмок 2021 
50.000 

84 
"Старс" удружење плесних 

стваралаца  

Организација плесног фестивала 

на Палићу 
50.000 

85 

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО 

ДРУШТВО "БОСА 

МИЛИЋЕВИЋ"- НОВИ 

ЖЕДНИК 

КУД „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“-

прослава дана МЗ Нови Жедник 

и делатност у 2021. години 

70.000 

86 ОКУД "Младост" 
Учешће на фестивалима у земљи 

и иностранству 
200.000 

87 ОБШ "Раичевић" 
Концерти балетске школе у 

2021. години 
130.000 

УКУПНО: 2.115.000 

д) дигитално стваралаштво и мултимедији 

88 

Удружење грађана "authentic 

vojvodina" Суботица (Мирјана 

Митрић) 

GIFEST 9 30.000 

УКУПНО: 30.000 

ђ) библиотечко-информациона делатност 

89 
Католичко друштво "Иван 

Антуновић" 
25. Обљетница књижнице 40.000 



90 
Завичајно удружење Банија 

Суботица 
Штампање банијских календара 70.000 

91 

МАЂАРСКО КУЛТУРНО 

УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР "ДОЖА 

ЂЕРЂ" БАЈМОК 

Проширење библиотечке грађе 150.000 

УКУПНО: 260.000 

УКУПНО (а+б+в+г+д+ђ): 11.195.000 

 

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 у складу са 

Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину («Службени лист Града Суботице», бр. 

60/20) 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 22. јануара 2021. године расписао Конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури на територији Града Суботице у 2021. 

години. Конкурс је био отворен од 22. јануара до 21. фебруара 2021. године.  

Градоначелник Града Суботице је Решењем број II-021-10/2021 («Службени лист Града 

Суботице», бр. 6/21) 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 и комплетираност свих пријава.  

Утврђено је да су све пристигле пријаве благовремене. 

 

Комисија је утврдила да је непотпуна документација следећих подносиоца : 

 

- Удружење „ТК Либрум“ пројекат За децу  Суботице и Србије - Како се постаје шампион, 

јер је увидом у статут удружења утврђено да подносилац није регистован за обављање 

делатности из области културе, да није доставио преглед основних података о подносиоцу 

пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), да недостају рецензије у 

прилогу пријаве;  

- УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „МИРОНОСИЦЕ“ пројекат Да живи песма, јер је подносилац пријаве 

у пријави на Конкурс доставио само Образац бр.1, без пратеће документације; 

- КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО „ЈЕДИНСТВО-EGYSÉG“ MŰVELŐDÉSI 

EGYESÜLET“ пројекат 58. Међународна смотра фолклора, јер подносилац пријаве није 

доставио податке о стручним, односно уметничким капацитетима односно није навео 

учеснике у пројекту и није доставио једну професионалну биографију;  

- СКЦ „Свети Сава“ Суботица пројекат Зборник стазом бескраја, јер је подносилац 

доставио рецензије које нису потписане, те Комисија није исте сматрала валидним да би их 

узела у разматрање; 

- Пучка касина 1878 пројекат 100 година филателије у Суботици -  хронологија, јер је 

подносилац пројекта доставио рецензије које нису потписане, те Комисија није исте 

сматрала валидним да би их узела у разматрање;  



- ZORICA MERDANOVIĆ PR IZVOĐAČKA UMETNOST ISKRA SUBOTICA пројекат 

Концерт „Севдах и поезија“, јер подносилац није доставио преглед основних података о 

подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.) и детаљан опис 

пројекта; 

- Суботички тамбурашки оркестар пројекат Рођендански концерт и пројекат Божићна 

чаролија, јер подносилац пријаве није доставио податке о стручним, односно уметничким 

капацитетима односно није навео учеснике пројекта;  

- Савез удружења бораца народноослободилачког рата града Суботице пројекат 3 збирке 

песама поводом 80 година од устанка народа Србије у другом светском рату, јер је 

прегледом статута утврђено да подносилац није регистован за обављање делатности из 

области културе, није достављена бар једна биографија као и да је достављена само једна 

рецензија;  

- СКУД „Искон етно“ пројекат Дечија уметничка радионица - инклузија Палић 2021, јер 

је подносилац пријаве конкурисао заједно са Соколским друштвом, а носилац пројекта 

може да буде само једно удружење односно правно лице; 

-  СКУД "Искон етно" пројекат Снимање химне "Имам право да...!" 2021, јер је 

подносилац пријаве конкурисао заједно са Градским удружењем за помоћ особама са 

аутизмом Суботица, а носилац пројекта може да буде само једно удружење односно правно 

лице; 

- СКУД "Искон етно" пројекат 100 година постојања солунског насеља Вишњевац, јер је 

подносилац пријаве конкурисао заједно са Удружењем Личана "Лика" Суботица, а носилац 

пројекта може да буде само једно удружење односно правно лице;  

- Канцеларија за изучавање јавне управе и локалне самоуправе пројекат Игром и песмом до 

пријатељства, јер прегледом статута утврђено је да подносилац није регистрован за 

обављање делатности из области културе и да није доставио податке о стручним, односно 

уметничким капацитетима односно нису навели учеснике пројекта; 

- Позоришно удружење "Летњи биоскоп" пројекат Реконструкција мрава, јер није 

достављен детаљан опис пројекта као ни списак учесника у пројекту; 

- МАТИЦА ХРВАТСКА СУБОТИЦА пројекат "Вињете бола" Невена Млинко, и пројекат 

Часопис "Класје наших равни" јер нису доставили статут; 

- ALEKSANDAR RADOVIĆ PR AGENCIJA ZA IZVOĐAČKU UMETNOST DEL ARTE 

KRAGUJEVAC пројекат Концерт "Песмом да вам кажем", јер Образац бр. 1, односно 

пријава није потпуно попуњена, а посебно у делу који се односи на финансијску структуру 

пројекта, такође није достављен детаљан опис пројекта, преглед основних података о 

подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), као ни 

професионална биографија; 

- Одред извиђача "СУБОТИЦА" јер нису навели назив пројекта, такође је утврђено да 

подносилац није регистрован за обављање делатности из области културе и да није 

доставио преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи пројекти и сл.)  као ни професионалну биографију; 

- КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ пројекат Умрежи се, јер  не 

наводе учеснике у пројекту;  

- ОКУД "Младост" пројекат Ала играм, лако ми је, јер нису доставили бар једну 

професионалну биографију. 

 

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 125 пројеката, а подржала укупно 91 пројекат 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 11.195.000,00 динара, и то: 

- 18 пројеката из области књижевности (стваралаштво, преводилаштво) у укупном 

износу од 1.775.000,00 динара;  



- 36 пројеката из области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација) у укупном 

износу од 5.945.000,00 динара;  

- 14 пројеката из области ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајна и 

архитектуре у укупном износу од 1.070.000,00 динара;  

- 19 пројеката из области уметничке игре - класичан балет, народна игра, савремена игра   

(стваралаштво, продукција и интерпретација) у укупном износу од 2.115.000,00 динара; 

- 1 пројекат из области дигитално стваралаштво и мултимедији у укупном износу  од 

30.000,00 динара; 

- 3 пројекта из области библиотечко-информациона делатност у укупном износу од 

260.000,00 динара.  

 

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): 

 

- УЛУПУД пројекат V  међународни конкурс и изложба  Ex librisa 2021,  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); 

- МАРКО ЖИГМАНОВИЋ ПР СТУДИО ЗА ИЗВОЂАЧКУ УМЕТНОСТ МАРКОТОН 

СУБОТИЦА пројекат Вино и гитаре 2021, Комисија није подржала 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).  

- Галерија Прве колоније наиве у техници сламе Таванкут пројекат Ноћ музеја, Комисија 

није подржала 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). Такође Национални савет  хрватске националне мањине није 

подржао пројекат. 

- Завичајно удружење Банија Суботица пројекат Штампање географске карте Баније, 

Комисија није подржала 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) као и да  не поседује довољан степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице  и  Града, сходно члану 3. став 

1. тачка 5. Уредбе. 

- Удружење "Камерни хор Pro musica" пројекат Јесењи концерт женског ансамбла, 

Комисија није подржала 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) као и да не поседује довољан степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице  и  Града, сходно члану 3. став 

1. тачка 5. Уредбе. Пројекат није подржао Национални савет мађарске националне 

мањине.  

 

- "Старс" удружење плесних стваралаца пројекат Такмичења у иностранству, Комисија 

није подржала 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) као и да не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице  и  Града, сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе.  

- Буњевачки културни центар Таванкут пројекат Нек се знаде да Буњевац живи, 

Комисија није подржала 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). Пројекат није подржао Национални савет 

буњевачке националне мањине.   

- Удружење грађана - кооператива "АRTRUST" пројекат Музичко стваралаштво, 

продукција и интерпретација новог репертоара суботичког СУпер Саксофон 

квартета, 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).  

- Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат Конкурс и изложба графике 

малог формата 2021. 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). Појекат није подржао ни Национални савет мађарске националне мањине. 

- Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат Непкер клуб вечери, 

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).  

- Стварај будућност пројекат Међународни квалификациони фестивал "9. Суботица 

GRAND PRIX - 2021", 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). 

- Центар за савремену културу и уметност пројекат Улична галерија 360˚, 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). 

- Друштво за есперанто "Тибор Секељ" пројекат Поезија Тибора Секеља, 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 пројекат Чвсто повезани - ПЕНУМБРА 

/HARDWIRED  - PENUMBRA, 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). као и јер не поседује 

довољан степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице и Града, 

сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе. 

- "Илинден-Суботица"Суботица пројекат Вече македонске културе, 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) као и  јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе. 

- Удружење Камерни Ансамбл "Гарден Квартет" пројекат Концертни наступи камерног 

хора "Гарден Квартет" 2021, 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). 

- ПолиАрт Суботица пројекат пројекат Мурал – интеркултурни дијалог, 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).   

- ЕКУС центар "Мостови" пројекат Антистрес терапија - ликовне слике у интеракцији 

са музиком природе, 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).  

- ЕКУС центар "Мостови" пројекат Интерактивни хорски времеплов, 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).  

- АКУД СУЛОЛА. пројекат 20. Фестивал љубави и вина, 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) као и јер не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе.  

- Асоцијација гитариста Војводине пројекат „ЕуроСтрингс-Суботица“ 2021, 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). 



 

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: 

 

- "Старс" удружење плесних стваралаца пројекат Такмичења у земљи, Комисија није 

подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројеката Годишњи концерт Старса и Организација плесног фестивала на 

Палићу, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и 

расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. 

- Група Искон пројекат Искон и пријатељи, Комисија није подржала овај пројекат јер су 

подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта 20. година групе 

Искон, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и 

расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. 

- ВАЛЕНТИНА ВУЈКОВИЋ ЛАМИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ПЛЕСНИ СТУДИО ЛАРИСА - ВАЊА 

СУБОТИЦА пројекат Плес, правилна исхрана и ментално здравље плесача, Комисија није 

подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројекта Плесна представа "Славуј", те је Комисија одлучила да не подржи овај 

пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог 

Конкурса. 

- Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат 75. годишњица ансамбла Rona - 

организовање обуке и нова продукција "Седам путева воде у Суботицу", Комисија није 

подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројеката 20. Интеретно фестивал - Јубилеј у јубилеју и 150 година постојања 

МКЦ "Непкер" - У служби заједнице, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с 

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

- Књиге Елетјел Суботица пројекат Pap Ágota: Innen és túl, Комисија није подржала овај 

пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројеката 

Pekár Tibor: 150 година постојања суботичке Музичке школе  и Káich Katalin: 

Identitáskeresőben, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на 

ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. 

- Уметничко удружење талената Суботица " ТАЛЕНТУМ" пројекат 9. летњи фолклорни камп 

за децу 2021, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена 

финансијска средства за реализацију пројекта Традиционални фестивал "Шокадалом" на  

Палићу 2021, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и 

расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. Пројекат није подржао 

Национални савет мађарске националне мањине. 

- Уметничко удружење талената Суботица " ТАЛЕНТУМ" пројекат 9. Солоплес такмичење 

деце Војводине, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена 

финансијска средства за реализацију пројекта Традиционални фестивал "Шокадалом" на  

Палићу 2021, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и 

расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. Пројекат није подржао 

Национални савет мађарске националне мањине. 

- Центар за културу Буњеваца Суботица пројекат Виртуелни музеј бачких Буњеваца, 

Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 

средства за реализацију пројекта Дан Дужијанце 2021, те је Комисија одлучила да не подржи 

овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе 

овог Конкурса. Пројекат није подржао Национални савет буњевачке националне мањине. 

- ПолиАрт Суботица пројекат пројекат Називи суботичких улица и тргова, Комисија није 

подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројеката Милан Коњовић-српски сликар света и Школa иконописанија, те је 

Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива 

средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. 



- КУДЖ "Братство" пројекат Разноликост културе и традиције народа Србије, Комисија није 

подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за 

реализацију пројеката Одрастање уз песму, игру и дружење и Буњевци кроз песму, игру и 

ношњу, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и 

расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса. 

- Удружење избеглих и досељених Срба Бајмок пројекат Вече традиционалног певања 

ојкање, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска 

средства за реализацију пројекта Традиционално Крајишко вече Бајмок 2021, те је Комисија 

одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су 

обезбеђена за потребе овог Конкурса. 

- ХКПД "Матија Губец" Таванкут пројекат Реконструкција старе и шивање реплика 

буњевачке ношње, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена 

финансијска средства за реализацију пројеката XXVI Фестивал дјечјег стваралаштва "Дјеца 

су украс свијета" и X Семинар буњевачког стваралаштва, те је Комисија одлучила да не 

подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за 

потребе овог Конкурса. Пројекат  није подржао Национални савет хрватске националне 

мањине. 

- ОКУД "Младост" пројекат Паде листак на ливаду, Комисија није подржала овај пројекат јер 

су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројеката Учешће на 

фестивалима у земљи и иностранству и Радионица за ткање и ручне радове, те је Комисија 

одлучила да не подржи овај 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 Андреа Салаи, председник, Роберт Торма, члан и Саша 

Лолевски, члан, 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-06-29/2021-2, који ће се финансирати, односно суфинасирати из буџета Града 

Суботице. 

 

У складу са наведеним образложеним предлогом Комисије, који је Градоначелник 

Града Суботице у потпуности прихватио, као и расположивим средствима опредељеним за те 

намене у буџету Града Суботице у 2021. 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 објављивања ове одлуке. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске 

таксе у износу од 390,00 динара. 

 

              Градоначелник 

                Стеван Бакић с.р. 

 


