Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-401-371/2021
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 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
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-06-28/2021-2 који је донела Комисија
за доделу средстава у култури из 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, у саставу Сања Милошев,
председник, Миланка Костић, члан и Габор Агарди, члан, 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
Назив пројекта
Одобрена средства
пријаве
а) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

1

Удружење за промоцију
савремене уметности
Desiré

Desiré Central Station
Festival 2021

2.000.000

2

Отворени универзитет
Суботица доо

28. Међународни фестивал
позоришта за децу Суботица

2.000.000

3

ХКЦ "Буњевачко коло"

I међународни фестивал
аматерског драмског
стваралаштва DRIM - FEST

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

50.000
4.050.000

4

ПАКО ДОО
СУБОТИЦА

"ЦУКАРИН"

200.000

5

ПАКО ДОО
СУБОТИЦА

"СУКУЛТУРА"

200.000

6

ПИПС СТУДИО

СЛУШАМО ВАС

80.000

7

Удружење Дигитална
регија

Културно наслеђе
националних заједница у
Суботици

80.000

8

ЕВРОПСКА
АКАДЕМИЈА ЗА
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Културно наслеђе Палића
кроз архитектуру

200.000

УКУПНО:
760.000
в) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
9

Отворени универзитет
Суботица доо

28. Фестивал европског
филма Палић

3.000.000

УКУПНО:
3.000.000
г) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус,
пантомима, улична уметност и сл.)
Божићно - новогодишњи
10
УГ "Буњевачка касина"
80.000
концерт "Духом љубави"
11

СКЦ "Свети Сава"
Суботица

Недеља православља 2021

150.000

12

СКЦ "Свети Сава"
Суботица

Трибина четвртком

200.000

13

СКЦ "Свети Сава"
Суботица

13. новембар

52.000

14

СКЦ "Свети Сава"
Суботица

Видовдански дани

80.000

15

Културно-уметничко
друштво занатлија
"Lányi Erno" Iparos
Művelődési Egyesület

Секција Gránátalma – стара
чипка и везиљка у новом
огртачу

242.000

20. Интеретно фестивал Јубилеј у јубилеју

500.000

Суботица-североисток 2021

60.000

IX Фестивал мекике

196.000

16

17

18

Мађарски културни
центар "НЕПКЕР"
Суботица
Друштво српско-руског
пријатељства
Александар Невски
Суботица
Удружење грађана
Радионица 56

19

Мађарско културно
удружење "Гал Ференц"

Lányi - Gaál- Концерт
филхармоније

400.000

20

Италијански културни
центар "Piazza Italia"

Обележавање 700 година од
смрти Дантеа Алигијерија

60.000

СТУДФЕСТ
Војвођански
Омладински Форум VIFO
Удружење буњевачких
Хрвата ДУЖИЈАНЦА

Књижевне вечери суботом

250.000

VI Kiállni Sosem Art

80.000

Дужијанца 2021

350.000

21
22
23
24

Удружење буњевачких
Хрвата ДУЖИЈАНЦА

Такмичење рисара 2021

100.000

25

СРПСКО-РУСКОБЕЛОРУСКО
БРАТСТВО СВЕТИ
КНЕЗ ВЛАДИМИР

10. октобар - ослобођење
Суботице од фашизма, уз
братску помоћ Руса и
Белоруса

40.000

26

СРПСКО-РУСКОБЕЛОРУСКО
БРАТСТВО СВЕТИ
КНЕЗ ВЛАДИМИР

ДАН СВЕТОГ КНЕЗА
ВЛАДИМИРА

70.000

27
28

"ЗЕЛЕНИ СУБОТИЦЕ"
СТУДФЕСТ

Фестивал љубави 2021
Студенти и култура 2021
УКУПНО:

120.000
200.000
3.230.000

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

29

"Фондација за развој и
очување Македонске
културе Македонско
Сунце"

Фестивал Македонске
културе "Суботица 2021"

30.000

Католичко друштво
"Иван Антуновић"
Католичко друштво
"Иван Антуновић"
Католичко друштво
"Иван Антуновић"

Дан Друштва - Књижевна
вечер

20.000

Изложба "С Божјом помоћи"

20.000

XXV Изложба "Божићњаци"

20.000

33

"МENDICUS"
УМЕТНИЧКИ
ЦЕНТАР

Издавање cd-a са народном
музиком тамбурашког
оркестра Mendicus одраслих
и деце

200.000

34

Завичајно удружење
Банија Суботица

Слава удружења - Мала
Госпојина 2021

90.000

35

Културно уметничко
друштво "Bartók Béla
Művelődési Egyeület",
Чантавир

Уметничке и ручне
радионице

100.000

30
31
32

XX Фестивал буњевачког
народног стваралаштва 2021

150.000

Чувари традиције

80.000

Далматинско вече - слава
удружења Мала Госпојина

40.000

39

Завичајно удружење
"Далмација" Суботица

Култура сећања: Епископ
Стефан Кнежевић и Сава
Бјелановић, вођа Срба у
Далмацији

30.000

40

Завичајно удружење
"Далмација" Суботица

Доситеј и Матавуљ да се не
забораве - штампање
каталога изложбе и
"Пилипенде"

20.000

41

Немачко удружење
„Maria Theresiopolis”
Суботица

Јесењи фестивал немачке
културе 2021

50.000

42

Буњевачки културни
центар Бајмок

Дани буњевачке културе

150.000

43

Мађарски културни
центар "НЕПКЕР"
Суботица

150 година постојања МКЦ
"Непкер" - У служби
заједнице

150.000

Betyárkodjunk határtalanul! VIII Рожа Шандор Фестивал

180.000

7. вече Републике Српске у
Суботици

80.000

36
37
38

44
45

КУД "Буњевка"
Удружење
колекционара "Етно
кућа Кунтић"
Завичајно удружење
"Далмација" Суботица

Рожа Шандор
Хајдуково-Rózsa Sándor
Hajdújárás
Завичајна заједница
"Република Српска"

46

КУД "Лифка Шандор"

53. Бербански дани у
Хајдукову

140.000

47

Завичајна заједница
"Република Српска"

Завичајни фестивал за децу

40.000

48

Завичајна заједница
"Република Српска"

Петровдански завичајни
сабор

80.000

49

Удружење "Инфо иницијатива"

Сачувано кроз векове

90.000

50

Удружење "Инфо иницијатива"

Тема класика

90.000

51

Удружење грађана
Традиција, Палић

Семинар традиционалне
музике

250.000

52

ХКЦ "Буњевачко коло"

11. Прело сићања

30.000

53

Зрнца песка Бачки
Виногради - Királyhalmi
Homokszem Civil
Szervezet

Тродневни камп

55.000

54

Центар за културу
Буњеваца Суботица

Дан Дужијанце 2021

400.000

55

УГ „Буњевачка вила“

Божићњак

50.000

56

УГ „Буњевачка вила“

Прескакање ватре на Св.
Ивана цвитњака

50.000

57

ПолиАрт Суботица

Школa иконописанија

60.000

58

ПолиАрт Суботица

Милан Коњовић-српски
сликар света

50.000

59

Удружење Срба града
Суботице "Арсеније
Чарнојевић"

Научно - истраживачки
теренски рад на проучавању
средњевековне историје и
географског положаја Града
Суботице

130.000

60

МЛАДИ У ФОКУСУ

У нама живи дух Немањића

50.000

61

Асоцијација студената
Грађевинског факултета
Суботица

Народни обичаји

150.000

62

МЛАДИ У ФОКУСУ

Највољенији народни краљ
Петар I Ослободилац -100
година после

60.000

Спаси Боже - обележавање
Спасовдана

100.000

"Олуја - 26 годинa после"

50.000

Завичајни дани 2021

400.000

66

Удружење за уметничку
експресију младих
КУЛТУРАЛНИ
РАЗЛИЧАК

Традиција и стари занати IX

30.000

67

Грчки културни центар
Слога

Представљање грчког
културног наслеђа на
манифестацији „
EASTVILLE“ у Бору

70.000

68

Грчки културни центар
Слога

Представљање грчког
културног наслеђа на
манифестацији "Дечији
фестивал Смедерево" 2021

70.000

69

ОКУД "Младост"

Радионица за ткање и ручне
радове

100.000

63

64

65

Савез српских
удружења
Севернобачког округа
Суботица
Савез српских
удружења
Севернобачког округа
Суботица
Савез српских
удружења
Севернобачког округа
Суботица

70

Србски православни
појци

Трећи камп српске
традиционалне музике –
Суботица 2021.

360.000

71
72

Буњевачка матица
КД "Петефи Шандор"

Буњевачка липа рич
Сусрет хорова

70.000
130.000

73

Јеврејска општина
Суботица

Јесењи фестивал јеврејске
културе

500.000

УКУПНО:
ђ) научноистраживачке и едукативне делатности у култури

5.065.000

74

КУЛТУРНИ САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА

XXVIII Војвођанске
мађарске празничне игре

350.000

75

Буњевачки едукативни
и истраживачки центар
"Амброзије Шарчевић"
Суботица

Буњевачка граматика

150.000

76

Хрватска читаоница

30.000

77

КУД "Creative studio"

XIV Етно камп
Први плесни камп на
Палићу

78

ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ И РАЗВОЈ
СУБОТИЦА

Културни мозаик

150.000

79

ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ И РАЗВОЈ
СУБОТИЦА

Негујмо своје наслеђе

150.000

80

Удружење Личана
"Лика" Суботица

Дани Николе Тесле у
Суботици

90.000

81

Хрватска читаоница

XX покрајинска смотра
рецитатора на хрватском
језику

30.000

УКУПНО:
УКУПНО (а+б+в+г+д+ђ):

50.000

1.000.000
17.105.000

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-021-11/2021 («Службени лист Града
Суботице», бр. 6/21) 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 и комплетираност свих пријава.
Све пристигле пријаве на Конкурс су биле благовремене.
Комисија је утврдила да је непотпуна документација следећих подносиоца :
-

-

-

-

-

-

-

-

Удружење резервних војних старешина Бајмок пројекат Обележавање 103. годишњице
пробоја Солунског фронта и пројекат Обележавање 102. годишњице оснивања
резервних војних старешина Србије, јер је увидом у статут утврђено да подносилац није
регистрован за обављање делатности из области културе, такође није доставио податке о
стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца односно није навео учеснике
пројекта;
Удружење љубитеља старих моторних возила "OLD TIMER" пројекат 23. Међународни
oldtimer сусрет возила јер подносилац пријаве није доставио податке о стручним, односно
уметничким капацитетима односно није навео учеснике пројекта;
"ReFocus" Цивилно удружење пројекат Изложба фотографија великог формата поводом
обележавања Дана Града, јер прегледом статута удружења утврђено је 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.);
Друштво Русина у Суботици пројекат Јубиларно "20. Пролеће Мафтеја Винаја" јер
подносилац није доставио преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис
делатности, досадашњи пројекти и сл.), као ни детаљан опис пројекта, као ни податке о
стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, оквирни број и структуру
учесника и једну професионалну биографију;
ЧИКИ М удружење филмских и позоришних уметника пројекат Филм "Друмски венац",
јер подносилац није приложио преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат,
опис делатности, досадашњи пројекти и сл.);
Одред извиђача "СУБОТИЦА" пројекат Љубав и вино као нота живота, јер прегледом
статута утврђено је 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.);
"СУБОТИЧКА АЛТЕРНАТИВА" пројекат Буњевци кроз игру и песму, јер нису
доставили податке о стручним, односно уметничким капацитетима односно нису навели
учеснике пројекта;
ART & POPCORN DOO BEOGRAD пројекат Историја војвођанског филма, јер није
достављена бар једна професионална биографија;
КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ пројекти Суботички ноћни базар
и Креативни блок, јер не наводе учеснике у пројектима;

-

-

"СМАРТ еду" Специфичне методе и афирмација нових развојно - образовних техника,
Суботица пројекат Знамените личности нашег град,а јер нису доставили бар једну
професионалну биографију;
"ГРИН ВАЈБ" пројекат Kaлеидоскоп културе и културних дешавања у Суботици, јер не
наводе учеснике у пројекту;
- УГ КОМПАС пројекат CULT EDU, јер јер не наводе учеснике у пројекту.
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 134, а подржала укупно 81 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 17.105.000,00 динара и то:
- 3 пројекта из области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и
интерпретација) у укупном износу од 4.050.000,00 динара;
- 5 пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелно стваралаштва у
укупном износу од 760.000,00 динара;
- 1 пројекат из области манифестације везане за филмску уметност и остало аудиовизуелно стваралаштво, у укупном износу од 3.000.000,00 динара;
- 19 пројеката из области осталих извођења културних програма и културних садржаја
(мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.) у укупном износу од 3.230.000,00 динара;
- 45 пројеката из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања,
проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и
управљања културним наслеђем у укупном износу од 5.065.000,00 динара;
-8 пројеката из области научноистраживачке и едукативне делатности у култури у
укупном износу од 1.000.000,00 динара.
Комисија није подржала ниједан пројекат из области менаџмента у култури.
Комисија је утврдила да је један подносилац пројекта одустао од реализације пројекта и
о томе обавестио Комисију, и то
- Буњевачки културни центар Бајмок – пројекат „Ускршњи обичаји“.
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):
- Католичко друштво "Иван Антуновић" пројекат Редовита дјелатност, 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.
- Буњевачки културни центар пројекат Браћа увик - увек заједно, 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
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живота заједнице и Града, сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе, такође Национални
савет буњевачке националне мањине није подржао пројекат.
Буњевачки културни центар пројекат Сарадња са Буњевцима у дијаспори, 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, такође
Национални савет буњевачке националне мањине није подржао пројекат.
УГ "Буњевачка касина" пројекат Буњевачки вримеплов, 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 буњевачке националне мањине није подржао
пројекат.
Завичајно удружење Банија Суботица пројекат 4. Фестивал изворних песама 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).
Завичајно удружење Банија Суботица пројекат 12. Банијско прело 2021, Комисија не
подржава 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).
КУД "Буњевка" пројекат 9. Панел конференција 21 "Усмено народно благо, обичаји
и традиција бачких Буњеваца", Комисија не подржава 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, Комисија је
утврдила да пројекат није подржао Национални савет буњевачке националне мањине.
КУД "Буњевка" пројекат Позоришна представа "Манда Војнићева", Комисија не
подржава 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 пројекат није подржао Национални савет буњевачке
националне мањине.
Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат Ативности драмске секције
Fabula Rasa, 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). Пројекат није подржао ни Национални
савет мађарске националне мањине.
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Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат 15. годишњица играонице
Златна капија, 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). Пројекат није подржао ни Национални
савет мађарске националне мањине.
Мађарски културни центар "НЕПКЕР" Суботица пројекат Делатност 150. годишњег
МКЦ "Непкер", Комисија не подржава овај пројекат јер сматра да исти није ускађен са
циљевима и приоритетима конкурса са чланом 3. став 1. тачка 1. 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 садржи у
довољној мери садржајну иновативност у складу са чланом 3. став 1. тачка 2. као и да
не поседује довољан степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице и
Града, сходно члану 3. став 1. тачка 5. Уредбе. Такође, МКЦ "НЕПКЕР, у складу са
Законом о култури је закључио са Градом Суботица уговор о суфинансирању текућих
расхода и издатака за делатност у 2021. години.
Удружење "Женске студије и истраживања" (др Маргарета Башарагин) пројекат
Знамените антифашисткиње Суботице: скојевке, партизанке, АФЖовке, 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).
Удружење "Артлине" пројекат „Очување буњевачке женске народне ношње“,
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).
ЈАНОШ ПАП ПР, АГЕНЦИЈА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
АГЕНЦИЈА К23 СУБОТИЦА пројекат Рестаурација барокних слика великих
мајстора, 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).
Мађарско културно - уметничко друштво "Палић" пројекат VII Летњи камп на
Палићу, 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). Пројекат није подржао Национални
савет мађарске националне мањине.
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ПолиАрт Суботица пројекат Културо, ево нас, 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 Негујемо културу ненасиља, 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 Чувамо нашу школу, 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).
ПолиАрт Суботица пројекат Дигитална сликовница-Животиње у српској народној
традицији, 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 - КОРАК СИГУРНОСТИ пројекат Међугенерацијска online сарадња и
учење - изазов 21 века, 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).
4. Мини Југославија пројекат 20. јубиларно обележавање Међународног празника
рада, 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).
4. Мини Југославија пројекат Екославија - Фестивал екологије и антифашизма,
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 „Очување мушке буњевачке ношње кроз викове“,
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). Пројекат није подржао Национални
савет буњевачке националне мањине.
Центар за усавршавање младих пројекат Културна дигитализација, 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
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суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 105/16 и 112/17).
Центар за усавршавање младих пројекат Млади и култура, 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 - КОРАК СИГУРНОСТИ пројекат Оnline менаџмент у пословању
институција и установа културе - изазов 21 века, 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).
ART & POPCORN DOO BEOGRAD пројекат 7. DEAD LAKE фестивал
дугометражних филмских остварења хорор жанра, 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 Представа "Hymetti viasz", 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). Пројекат није подржао Национални савет мађарске националне
мањине.
Позоришно удружење "Летњи биоскоп" пројекат Плесна представа "Coloribus
nostri", 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).
Пројекат није подржао Национални савет мађарске националне мањине.
Позоришно удружење "Летњи биоскоп" пројекат Семинар међународног циркуса,
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). Пројекат није
подржао Национални савет мађарске националне мањине.
Удружење буњевачких Хрвата ДУЖИЈАНЦА пројекат Дужијанца у Баји 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) као и јер 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 хрватске националне
мањине.
"СМАРТ еду" Специфичне методе и афирмација нових развојно - образовних техника,
Суботица (Данијела Ђедовић) пројекат Мозгоскоп, 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
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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).
"Сцио" пројекат Моје место мој херој, 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).
Удружење Стваралаца Културе ЦТАЛКЕР пројекат Пројекција филма "Цвеће
Војводине", 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).
Удружење Стваралаца Културе ЦТАЛКЕР пројекат Снимање филма "Био сам возач
Тита", 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).

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:
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Културно-уметничко друштво занатлија "Lányi Erno" Iparos Művelődési Egyesület
пројекат Музика Суботице на прекретници векова, Комисија није подржала овај
пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију
пројекта Секција Gránátalma –стара чипка и везиљка у новом огртачу, 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.
КУД "LUDAS MATYI" пројекат XXIV Дечији камп очувања културног наслеђа
Лудаш, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена
финансијска средства за реализацију пројекта VII Лудаш сусрет фолклора, 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.
Удружење Личана "Лика" Суботица пројекат Личко прело, Комисија није подржала овај
пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију
пројеката Дани Николе Тесле у Суботици и Личка капа, те је Комисија одлучила да
не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су
обезбеђена за потребе овог Конкурса.
Друштво српско-руског пријатељства Александар Невски Суботица пројекат Дан
победе, руско гробље и једна фотографија-2021, Комисија није подржала овај
пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију
пројекта Суботица - североисток 2021, те је Комисија одлучила да не подржи овај
пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су обезбеђена за
потребе овог Конкурса.
Удружење грађана ЈУХАСОК пројекат Táncházak a Juhász zenekarral Szabadkán,
Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска
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средства за реализацију пројекта Folk Music Fest 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.
Завичајна заједница "Република Српска" пројекат Дани Завичајне заједнице
„Република Српска“ Суботица у Ђурђину, Комисија није подржала овај пројекат јер
су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројеката 7. вече
Републике Српске у Суботици, Завичајни фестивал за децу и Петровдански
завичајни сабор, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на
ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса.
Удружење "Инфо - иницијатива" пројекат "Суботичка сецесија", Комисија није
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за
реализацију пројеката Сачувано кроз векове и Тема класика, те је Комисија одлучила
да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су
обезбеђена за потребе овог Конкурса.
Удружење грађана Традиција, Палић пројекат Летњи камп за децу - Старе занатске
уметности, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена
финансијска средства за реализацију пројекта Семинар традиционалне музике, 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.
Удружење грађана Традиција, Палић пројекат Фестивал старих заната, Комисија није
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за
реализацију пројекта Семинар традиционалне музике, 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.
Удружење за развој заједнице "ЛУДАШ" пројекат Културни програми Удружења за
развој заједнице ЛУДАШ, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу
пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта Такмичење у народној
музици на Лудашу, те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на
ограничена и расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса.
КД "Петефи Шандор" пројекат VIII традиционални сусрет фолклора "Без граница",
Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска
средства за реализацију пројекта Сусрет хорова, 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.
Буњевачки едукативни и истраживачки центар "Амброзије Шарчевић" Суботица
пројекат Дичија недиља, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу
пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта Буњевачка граматика,
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 Минијатуре о људским правима, Комисија није
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за
реализацију пројеката Школa иконописанија и Милан Коњовић-српски сликар
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света , те је Комисија одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и
расположива средства која су обезбеђена за потребе овог Конкурса.
Удружење грађана Радионица 56 пројекат Сегедин - Суботица прошлост и садашњост
Друштва Имреа Нађа, Комисија није подржала овај пројекат јер су подносиоцу
пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта IX Фестивал мекике,
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.
Градско удружење за помоћ особама са аутизмом Суботица пројекат УЛИЧНА
УМЕТНОСТ СА ОСИ У СУБОТИЦИ, Комисија није подржала овај пројекат јер су
подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта
Инклузивна култура: глас деце са аутизмом кроз ликовну културу, те је Комисија
одлучила да не подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства
која су обезбеђена за потребе овог Конкурса.
КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА пројекат XIII Камп војвођанских
мађарских глумаца аматера и ученика, Комисија није подржала овај пројекат јер су
подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за реализацију пројекта XXVIII
Војвођанске мађарске празничне игре, 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.
Удружење "ВИТОР" пројекат Суботичке позоришне вечери 2021., Комисија није
подржала овај пројекат јер су подносиоцу пријаве одобрена финансијска средства за
реализацију пројекта Обојени тонови - Палић - 2021., те је Комисија одлучила да не
подржи овај пројекат, с обзиром на ограничена и расположива средства која су
обезбеђена за потребе овог Конкурса.
ОКУД "Младост" пројекат Игра коло до кола, 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 Сања Милошев, председник, Миланка Костић, члан и
Габор Агарди, 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
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 бр. II-06-28/2021-2, 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.

