
           

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-401-713/2021 

Датум: 09.07.2021. 

Суботица 

Трг слободе 1. 

 

 На основу члана 11. став 6. Одлуке о начину и поступку расподеле средстава за 

финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде („Службени лист Града 

Суботице“ број 29/18), и члана 52.  став 1. тачка 5. Статута Града Суботице («Службени лист 

Града Суботице»,  бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) 

 Градоначелник Града Суботице дана 09.07.2021. доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава за финансирање програма удружења грађана из области 

пољопривреде 

 

I 

 

На основу расписаног јавног Конкурса за финансирање програма удружења у области 

пољопривреде из буџета Града Суботице број II-401-635/2021, а на предлог Комисије за 

вредновање и рангирање поднетих пријава по конкурсу за финансирање програма удружења 

грађана из области пољопривреде додељују се средства у укупном износу од 2.500.000,00 

динара следећим подносиоцима пријаве на јавни Конкурс: 

 

Р.б. Назив удружења Назив манифестације 
Број 

бодова 

Одобрен 

износ 

(РСД) 

1.  

Равница Удружење за узгој 

свиња расе мангулица 

Војводине  

Едукативна манифестација 

млађих генерација о 

пољопривреди 

78        

 

150.000,00 

2.  
ХКПД "Матија Губец" 

Таванкут 

11. таванкутски фестивал 

воћа и аутохтоних 

рукотворина 
77 

 

150.000,00 

 

3.  
Рожа Шандор Хајдуково-

Rózsa Sándor Hajdújárás 

53. бербански дани у 

Хајдукову 
74        

 

150.000,00 

 

4.  
ВИНСКИ ВИТЕШКИ РЕД 

"С.Т." БАЈМОК 

4. Међународни сусрет 

винских и ракијашких 

Витезова са дегустацијом 

74 

 

150.000,00 

 

5.  
Регионално Удружење 

Грађана "Лудашпуста" 

8. Зимски фестивал 

традиција 
73 

 

150.000,00 

 

6.  

Удружење за развој 

заједнице "Бачки 

Виногради" 

38. Трка магараца 72 

 

150.000,00 

 



Р.б. Назив удружења Назив манифестације 
Број 

бодова 

Одобрен 

износ 

(РСД) 

7.  
Удружење за развој 

заједнице "ЛУДАШ" 

Дан села и фестивал белог 

лука 
70 

 

150.000,00 

 

8.  Удружење  TЕRRA'S 

17. Међународни фестивал 

органских производа 

БИОФЕСТ 2021 

70 

 

150.000,00 

 

9.  Удружење "НОСА" Обележавање дана села Носа 70 

 

150.000,00 

 

10.  
Удружење Земљорадника 

Северне Војводине 

31. Бербански дани - VIII 

Изложба рајски плодови - 

Наши плодови 

69 

 

150.000,00 

 

11.  

Удружење произвођача и 

љубитеља ракије- 

суботичка пешчара 

XIII Фестивал младе ракије 

ин мемориам Блашко 

Копиловић 
69 

 

150.000,00 

 

12.  
Удружење одгајивача 

свиња "Бајмок" 
IX Дани Фармера 63 

 

140.000,00 

 

13.  

Удружење за развој насеља 

Пешчарске висоравни 

Северне Бачке 

Посело на Пешчарској 

висоравни Северне Бачке 
56 

 

120.000,00 

 

14.  
Удружење грађана 

Радионица 56 

Михољдански вашар и 

такмичење у кувању папка 
55 

 

120.000,00 

 

15.  
Удружење за очување 

војвођанских традиција 

"ЦРВЕНА МАШНА" 

Пољопривредни производи - 

Популаризација коришћења 

воћа и поврћа 2021. 

53 

 

120.000,00 

 

16.  ИНОВАТИВНА МРЕЖА Снови од сламе - Фестивал 48 

 

100.000,00 

 

17.  
УДРУЖЕЊЕ 

ДИГИТАЛНА РЕГИЈА 

Израда промотивних видео 

записа о пољопривредним 

манифестацијама у 2021. 

години у Суботици 

46 

 

100.000,00 

 

18.  
Регионални 

информативно-едукативни 

центар"СТРУЦИО" 

Семинар о узгоју птица 

тркачица и изложба 

производа од Ему и Нојева 

44 

 

80.000,00 

 

   UKUPNO: 2.430.000,00 

 

Пријаве четири Удружења нису испуниле услове Конкурса: 

 

Удружење „Млади и игра“ Непотпуна документација 

Зрнца песка Бачки Виногради 

Непотпуна документација и Удружење је 

уписано у регистар након рока наведеног у 

конкурсу 



Канцеларија за изучавање јавне управе и 

локалне самоуправе 

Непотпуна документација и Удружење је 

уписано у регистар након рока наведеног у 

конкурсу 

Суботичка Алтернатива Непотпуна документација 

 
 

II 

 

 Права и обавезе између Града Суботице и корисника средстава регулисаће се уговором. 

 

III 

 

Ова одлука је коначна. 

 

IV 

 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Суботице“. 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

На основу члана 6. став 1. Одлуке о начину и поступку расподеле средстава за 

финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде („Службени лист Града 

Суботице”, бр. 29/18), расписан је Конкурс за финансирање програма удружења из области 

пољопривреде из буџета Града Суботице број II-401-635/2021 од 28.05.2021.г. а објављен је 

31.05.2021.године. Обавештење о објављивању листе послато је свим учесницима конкурса 

електронском поштом на адресе наведене у пријави, уз информацију да је рок за увид у 

поднете пријаве и документацију, сходно члану 11. став 3. Одлуке о начину и поступку 

расподеле средстава за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде 

(„Службени лист Града Суботице”, бр. 29/18) 3 дана од дана објављивања листе, док је рок за 

приговоре, сходно члану 11. став 4. Одлуке о начину и поступку расподеле средстава за 

финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде („Службени лист Града 

Суботице”, бр. 29/18) био 8 дана од дана објављивања листе, тј. до 08.07.2021. године. Обзиром 

да у прописаном року није било увида у поднете пријаве и конкурсну документацију од стране 

учесника конкурса, као и да није било приговора на листу вредновања и рангирања, Комисија 

је у складу са чланом 11. став 6. Одлуке о начину и поступку расподеле средстава за 

финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде („Службени лист Града 

Суботице”, бр. 29/18) упутила Градоначелнику Одлуку о додели средстава за финансирање 

програма удружења грађана из области пољопривреде,а на основу предлога Комисије за 

вредновање и рангирање поднетих пријава по Конкурсу за финансирање програма удружења 

грађана из области пољопривреде.  

На Конкурс за доделу средстава за финансирање програма удружења грађана из области 

пољопривреде је пристигло укупно 22 пријаве. Прегледом документације Комисија је 

констатовала да следеће 4 пријаве не испуњавају услове Конкурса: 

1.   Удружење „Млади и игра“ - непотпуна документација; 

2. Зрнца песка Бачки Виногради - непотпуна документација, и утврђено је да је 

Удружење уписано у регистар након рока наведеног у конкурсу; 



3. Канцеларија за изучавање јавне управе и локалне самоуправе - непотпуна 

документација, и утврђено је да је Удружење уписано у регистар након рока наведеног у 

конкурсу и 

4.   Суботичка Алтернатива - непотпуна документација. 

 

На основу изложеног предложено је доношење Одлуке као у диспозитиву. 

  

 

 

         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

        ___________________________ 


